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Het is donker. Op de kamer van
Max en Millie brandt een klein
lampje.
‘Nog één verhaaltje,’ gaapt papa,
‘dan moeten jullie echt gaan slapen. Het is al laat.’ Hij pakt een
boek, gaat in de grote stoel zitten en leest voor. ‘Er was eens een
lief, oud vrouwtje. Ze droeg alleen
maar zwarte jurken en op haar
hoofd stond een grote, zwarte
punthoed. Op haar ene wang
groeide een dikke wrat met een
haar erop, vlak naast haar grote,
kromme neus. Het lieve, oude
vrouwtje woonde in een heel bijzonder huis. Het was een huisje
van snoep en peperkoek.’
‘Dat is een gek verhaal’, zegt Max.
Millie wil de plaatjes zien. ‘Dat is
geen lief, oud vrouwtje. Dat is de
heks!’ Ze wijst het aan in het boek.
‘Je hebt het verkeerd gedaan,
papa.’
Papa gaapt nog eens. ‘Dan doen
we wel een ander verhaal.’ En hij
leest voor: ‘Er was eens een heel
lief meisje. Ze verdwaalde in het
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bos. Toen kwam ze bij een huisje.
Daar woonden de zeven reusjes.
Zeven kleine reuzen met rode
puntmutsjes op.’
Millie en Max vallen achterover
van het lachen. Zeven kleine reuzen? Zeven dwergen, waren het.
Ze wijzen het plaatje aan.
‘Ik lees wel voor’, zegt Millie. Ze
pakt het boek en gaat naast Max
op het bed zitten. Ze slaat de bladzijdes om, tot aan het huisje van
snoep en peperkoek. Er staan
een jongen en een meisje bij het
snoephuis. Millie leest voor. ‘Hans
en Grietje hadden honger. Hans
brak een stukje koek van de muur
en stak het in zijn mond. Toen
zei een stem: “Knibbel knabbel
knuisje, wie knabbelt daar aan
mijn huisje?”’
‘Dat is de heks’, zegt Max. ‘De heks
met de zwarte jurk en de zwarte
hoed. Ze wil Hans en Grietje
opsluiten. Maar ze ontsnappen
en lopen hard weg. En toen was
het verhaaltje uit.’
Ze kijken naar papa. Die zit in

de grote stoel en maakt zachte
snurkgeluidjes.
‘Papa, slaap je?’ vraagt Millie.
Papa geeft geen antwoord, hij
snurkt zachtjes verder. Papa
slaapt. Ze moeten hem warm
onderstoppen. Samen halen ze
het dekbed van Millies bed en leggen het over papa heen.
‘Boe!’ roep papa. ‘Gefopt!’
Ze schrikken zich wel zeven
puntmutsen.

Voor straf krijgt papa de kieteldood. Ze kietelen hem, tot hij niet
meer kan. Totdat hij roept: ‘Help!
Genade!’
‘Zeg dat je het nooit meer zult
doen’, zegt Millie.
‘Ik zal het nooit meer doen!’
belooft papa.
Dan pas stoppen ze met kietelen.
Uit: ‘Max en Millie - Spelen op het pleintje’,
Hetty van Aar, met illustraties van Annelies
Vandenbosch, Davidsfonds Infodok

133

27/09/2021 12:01

