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Mijn vader ging op weg naar een oorlog. Zijn tas was 
al gepakt, hij hoefde alleen nog maar gedag te zeg-
gen.
 Hij ging wel vaker naar een oorlog. Ieder jaar min-
stens één keer. Eigenlijk ga je de verkeerde kant op als 
je naar een oorlog gaat. Je moet er juist zo ver moge-
lijk vandaan blijven. Maar mijn vader was een dokter 
en in een oorlog hebben ze dokters nodig. Mijn vader 
vond het prettig om nodig te zijn.

Alle reizen van mijn vader liepen goed af. Aan het 
eind kwam hij weer heelhuids thuis. Maar ik was 
bang dat reizen een beetje op touwtjespringen leek: 
het ging een hele tijd goed, maar nooit voor altijd. Je 
sprong toch een keer mis.
 ‘Maak je geen zorgen,’ zei mijn vader.
 Dat hielp niet. Reizen was gevaarlijk, dat wist ie-
dereen. Onderweg kon er van alles gebeuren.
 Mijn vader kon bijvoorbeeld ziek worden. Hij kon 
malaria krijgen. Of gele koorts. En er bestonden nog 
veel meer enge ziektes.
 ‘Ach Kiek,’ zei mijn vader. ‘Zo’n vaart loopt het 
niet. Ik ben hartstikke gezond en ik heb een heleboel 
prikken gehad.’ Hij deed de mouw van zijn T-shirt 
omhoog om me te laten zien waar hij geprikt was. 
Ik ging op mijn tenen staan en keek. Er was een heel 
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klein rood puntje te zien tussen de sproetjes op zijn 
bovenarm.
 ‘Is dat alles?’ zei ik.
 ‘En ik heb pillen mee,’ zei hij.
 Mijn vader kon ook doodgeschoten worden. In een 
oorlog barstte het van de soldaten. Misschien dach-
ten die soldaten dat mijn vader bij de vijand hoorde. 
En dan gingen ze natuurlijk schieten.
 ‘Ik hoor nergens bij,’ zei mijn vader. ‘Dat kan iede-
re soldaat meteen zien.’
 Mijn vader kon een ongeluk krijgen. Hij kon met 
een auto in een ravijn rijden. Of zijn vliegtuig kon 
neerstorten.
 ‘Ken je het verhaal over de bange man?’ zei mijn 
vader.
 ‘Ja,’ zei ik. Mijn vader vertelde het bangemanver-
haal zo vaak. Het was een stom verhaal. De bange 
man durfde zijn huis niet uit, omdat hij zeker wist dat 
het buiten gevaarlijk was. Op een dag viel er een dik-
ke boom op het huis en de bange man was dood.
 ‘Dan weet je waar het over gaat,’ zei mijn vader. 
‘Een ongeluk kan overal gebeuren. Het is dom om 
jezelf bang te maken en thuis te blijven. Als iedereen 
thuisblijft, verandert er nooit iets in de wereld.’
 Maar toch wilde ik liever dat mijn vader thuisbleef. 
Hij kon geraakt worden door een verdwaalde kogel. 
Verdwaalde kogels waren erger dan soldaten. Ze de-
den waar ze zin in hadden. Ze vlogen door de lucht 
en niemand had ze in de gaten.
 ‘Verdwaalde kogels bestaan niet,’ zei mijn vader.
 ‘Ze bestaan wel,’ zei ik.
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 ‘Maak je geen zorgen,’ zei mijn vader. ‘Ik heb er 
nog nooit een gezien.’
 ‘Als je er een ziet, is het te laat,’ zei ik.
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Mijn vader bukte zich en aaide Mona. ‘Dag ouwe-
tje,’ zei hij. ‘Goed op de dames passen.’ Hij zuchtte. 
Mona kwispelde met haar knobbelstaart en zuchtte 
terug.
 ‘We passen wel op onszelf,’ zei mijn moeder.
 Mijn vader tilde me op. Ik legde mijn hoofd op zijn 
schouder.
 ‘Je wordt zwaar, Kiek,’ zei mijn vader. ‘Ik hoor m’n 
botten kraken.’
 ‘Slappeling,’ mompelde ik.
 ‘Lieverd,’ antwoordde mijn vader. Hij liet me zak-
ken. Daarna tilde hij mijn moeder op. Een klein stuk-
je maar. Ik luisterde. Er kraakte helemaal niets.
 ‘De taxi is er,’ zei mijn moeder.
 Mijn vader sjouwde zijn tas naar de taxi en stapte 
in. Mijn moeder rende achter hem aan. Mijn vader 
draaide het raampje van de taxi open en gaf haar een 
zoen.
 ‘Kus!’ riep hij tegen mij.
 Ik klom op het tuinmuurtje en stak mijn hand op. 
‘Dag,’ zei ik.
 De taxi reed weg.

Mona kon aan twee kanten zuchten. De meeste zuch-
ten kwamen uit haar achterste. Ze liet zachte stink-
scheetjes. Mona’s voorkant zuchtte alleen als je haar 
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aaide. En dat deed ik nooit.
 Ze was oud en vies toen we haar kregen. Niemand 
wilde haar hebben, behalve mijn moeder.
 Mona werd iedere dag een beetje ouder en viezer. 
Ze was klein en dik. Ze had kort, stekelig haar en een 
stompje in plaats van een staart. Ze had bolle ogen, 
grote oren en tandjes die onder haar bovenlip uit sta-
ken. En ze had al vanaf het begin een hekel aan me. 
Als ze de kans kreeg, ging ze naast me liggen stinken. 
Op een dag vrat ze de helft van mijn naamarmband-
je op. Er was nog maar een klein stukje over.
 ‘Nu heet je Ki,’ zei mijn moeder.
 ‘Ik wil een nieuwe,’ zei ik.
 ‘Een nieuwe hond of een nieuw armbandje?’
 ‘Allebei.’
 ‘Ki,’ zei mijn moeder. ‘Best een mooie naam.’
 Ze hield van kapotte dingen. Onze kamer stond 
vol spullen die normale mensen zouden weggooien. 
We hadden een spiegel met een barst, een bank met 
slappe kussens en een stoel met een gebroken rug. 
Mijn moeder werkte in een winkel waar ze tweede-
hands meubels verkochten. En als iets niet verkocht 
kon worden, nam ze het mee naar huis.
 Mijn vader maakte zich nooit druk om spullen. Hij 
maakte zich alleen druk om mensen.

De taxi met mijn vader reed de hoek om. Mona wag-
gelde op haar korte pootjes over het tuinpad.
 ‘Te laat,’ zei ik. ‘Hij is al weg.’
 Uit Mona’s achterste kwam een zucht.
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We zaten op de bank met de slappe kussens. Mijn 
moeder en ik. En Mona. Mona lag te snurken op mijn 
moeders schoot.
 ‘Weet je dat er verdwaalde kogels bestaan?’ vroeg 
ik.
 ‘Daar moet je niet aan denken,’ zei mijn moeder. 
Ik zag aan haar gezicht dat ze zelf niet aan verdwaal-
de kogels wilde denken.
 ‘Maar ze bestaan wel,’ zei ik.
 ‘Dat weet ik,’ zei mijn moeder. ‘Maar de kans dat 
je er een tegenkomt is heel erg klein.’
 ‘Misschien komt papa er een tegen,’ zei ik. ‘Mis-
schien loopt hij tegen een verdwaalde kogel aan. Dat 
kan. En dan heb ik geen vader meer.’
 ‘Alles kan,’ zei mijn moeder. ‘Er kan altijd iets ge-
beuren.’
 ‘Het verhaal van de bange man,’ zei ik.
 ‘Dat is een stom verhaal,’ zei mijn moeder. ‘In het 
echt is het een stuk ingewikkelder. Ik zal proberen het 
uit te leggen. Het gaat om kansen. De kans dat je mil-
jonair wordt is bijvoorbeeld heel erg klein. De kans 
dat je een euro op straat vindt, is weer een stuk gro-
ter. Je kunt nooit zeggen hoe groot een kans precies 
is, maar je weet gewoon dat bijna niemand miljonair 
wordt. Hoeveel miljonairs ken je?’
 ‘Geen een,’ zei ik.
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 ‘Zie je wel?’ zei mijn moeder. ‘Dat is het bewijs. En 
zo gaat het ook met vaders. Hoeveel kinderen met 
een vader ken je?’
 ‘Een heleboel,’ zei ik.
 ‘En hoeveel kinderen zonder vader?’
 Ik dacht even na. ‘Telt gescheiden mee?’
 ‘Nee,’ zei mijn moeder. ‘Helemaal zonder vader.’
 ‘Eentje,’ zei ik. ‘De vader van Sjon is doodgegaan.’
 ‘De kans dat je een vader hebt is groot,’ zei mijn 
moeder. ‘En de kans dat je geen vader hebt is klein. Je 
hoeft dus niet zo bang te zijn dat je straks geen vader 
meer hebt.’
 ‘Kun je kansen kleiner maken?’ vroeg ik. ‘Of gro-
ter?’
 ‘Ja,’ zei mijn moeder. ‘Soms.’
 ‘De bange man maakte de kans kleiner,’ zei ik. ‘En 
papa maakt de kans groter.’
 Mijn moeder zuchtte.
 Ik wist dat ze me probeerde te helpen. Maar alles 
werd alleen maar ingewikkelder. Nu moest ik gaan 
nadenken over kansen die je groter en kleiner kon 
maken.

Ik dacht aan de vader van Sjon. De enige dode vader 
die ik kende. Verder kende ik drie kinderen met een 
dode kat. En twee kinderen met een dode hond. En 
één kind met een dode muis.
 Ik keek naar Mona. Ik kende niemand met een do-
de hond én een dode vader. Een dode hond én een 
dode vader. Dat kwam bijna niet voor. Mijn moeder 
zou zoiets een kleine kans noemen. En een nog klei-
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nere kans was iemand met een dode muis, een dode 
hond en een dode vader.
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‘Mag ik een muis?’ vroeg ik aan mijn moeder.
 ‘Waarom?’ zei ze.
 ‘Ik wil een huisdier.’
 ‘We hebben een hond,’ zei mijn moeder. ‘Dat is 
ook een huisdier.’
 Ik keek naar Mona. Ze lag op de bank te slapen. 
Haar tong stak een stukje uit haar bek. Af en toe 
maakte ze een smakkend geluid. ‘Mam?’ zei ik.

We gingen naar de dierenwinkel. De jongen achter 
de toonbank gaf Mona een hondenkoekje. Daarna 
liet hij me een bak met witte muizen zien.
 ‘Kies er maar een uit,’ zei mijn moeder.
 Alle muizen hadden rode oogjes en een kale staart. 
Ze waren wit en ze kropen zenuwachtig door de bak.
 ‘Hoe oud zijn ze?’ vroeg mijn moeder.
 ‘Een week of vijf,’ zei de jongen.
 ‘En hoe oud kunnen ze worden?’ vroeg ik.
 ‘Dat ligt eraan,’ zei de jongen. ‘Twee jaar is al heel 
wat, maar soms gaan ze langer mee. Als je er maar 
goed voor zorgt.’
 ‘Welke kies je?’ vroeg mijn moeder.
 Ik wees naar een muis die stil in een hoekje zat.
 De jongen stak zijn hand in de bak en duwde een 
paar muizen opzij. ‘Let op,’ zei hij. ‘Je pakt hem ge-
woon bij zijn staart. Nóóit bij het puntje, maar vlakbij 
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z’n gat.’ Hij viste de muis uit de bak.
 ‘Is het een mannetje of een vrouwtje?’ vroeg mijn 
moeder.
 De jongen hield de muis voor zijn gezicht. ‘Een 
mannetje, denk ik.’
 ‘En we willen een hokje,’ zei mijn moeder.
 ‘Natuurlijk,’ zei de jongen. ‘En neemt u dan met-
een een pak zaagsel mee en een nachthokje. En een 
looprad zou ik ook willen adviseren. En natuurlijk een 
drinkflesje en een etensbakje. Misschien een speel-
tje.’
 Mijn moeder schrok een beetje van zoveel nieuwe 
dingen. ‘Een hok en zaagsel,’ zei ze. ‘En een looprad. 
En een drinkflesje. Dat is alles.’
 De jongen pakte een plastic bak met een gaatjes-
deksel. ‘Zo’n bak is het beste,’ zei hij. ‘Daar blijft het 
zaagsel mooi in zitten. Maar nooit in de volle zon zet-
ten.’
 Ik knikte.
 ‘En een zak muizenvoer,’ zei mijn moeder.

Thuis zette ik de plastic bak op mijn kamer. In de ven-
sterbank. De muis rende zenuwachtig heen en weer. 
Hij snuffelde aan het drinkflesje en aan het looprad. 
Ik stak mijn hand in de bak. De muis snuffelde aan 
mijn vingers. Het kriebelde een beetje.
 ‘Piep,’ zei ik. Voorzichtig tilde ik de muis aan zijn 
staart uit de bak. Ik hield hem ondersteboven. Ik zag 
de onderkanten van zijn pootjes. Ze waren roze.


