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De eekhoorn kon niet slapen. Hij liep van zijn deur om zijn 
tafel heen naar zijn kast, bleef daar even staan, aarzelde of hij de 
kast zou opendoen, deed hem niet open, liep langs de andere kant 
van de tafel naar de deur en begon opnieuw.
 Misschien loop ik zo wel door tot het ochtend wordt, dacht hij. 
Want erg moe of slaperig werd hij niet.
 Maar plotseling hoorde hij stemmen buiten, in het donker. Hij 
kende die stemmen niet. Hij hield zijn oor tegen de muur.
 Hij kon de stemmen bijna verstaan. Ze hadden het over hem.
 ‘Hier woont de eekhoorn.’
 ‘O ja?’
 ‘Ja.’
 ‘Wat is dat eigenlijk voor iemand?’
 ‘De eekhoorn?’
 ‘Ja.’
 ‘Tja... Als ik je dat vertel... Hoe moet ik het zeggen... Hij is heel 
erg schmwlfgrstkpl.’
 ‘Wat?’ had de eekhoorn willen roepen. Maar hij hield zich nog 
net op tijd in.
 ‘Schmwlfgrstkpl?’ zei de ene stem.
 ‘Ja,’ zei de ander.
 ‘Ach, wat vind ik dát interessant. Is hij dat altijd?’
 ‘Bijna altijd.’
 ‘En als hij dat niet is?’
 ‘Dan is hij tnlkrpsrt.’
 ‘Dat geloof ik niet!’
 ‘Het is echt waar!’
 ‘Ach...!’ 
 De eekhoorn wilde zijn oor wel door de muur heen duwen. Hij 
kon nét niet verstaan wat hij bijna altijd was en wat een enkele keer.
 ‘Ik vind dat ongelooflijk,’ zei de ene stem.
 ‘Dat is het ook,’ zei de ander.
 ‘En hij woont hier?’
 ‘Ja.’
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 Even was het stil.
 ‘Ja, schud je hoofd maar,’ zei de een.
 ‘Ach, ach...’ zei de ander.
 De eekhoorn viel nu bijna om. De tranen sprongen in zijn ogen. 
Waarom spraken ze ook niet duidelijker? En wie waren ze eigen-
lijk? Wat deden ze daar, midden in de nacht?
 Toen hoorde hij de stemmen wegsterven. Brzt, hoorde hij nog.
 En knklpr. En toen niets meer.
 Hij ging op bed liggen, op zijn rug, en keek naar zijn plafond. 
Lange tijd dacht hij na over wat hij was. Ik ben nu in elk geval heel 
verdrietig, dacht hij. Als ik nu met mijzelf over mijzelf zou praten 
zou ik zeggen: ik vind de eekhoorn heel verdrietig. Ja, zou ik ant-
woorden, ik ook.
 Plotseling schoot hij overeind. Dat is waar ook, dacht hij.
 Hij sprong uit zijn bed en liep naar zijn kast. Hij trok een la 
open. Daarin lag een klein briefje, met kleine kriebelige letters ge-
schreven, dat hij lang geleden eens onder zijn deur had gevonden:

 Beste eekhoorn,
 Ik vind jou heel bijzonder,
 heel heel bijzonder.

Er stond geen naam onder. Onder de laatste zin was het briefje af-
gescheurd. De eekhoorn had er lang over nagedacht wie dat briefje 
aan hem gestuurd kon hebben. Maar hij was daar nooit achter ge-
komen.
 Hij gooide zijn raam open. De maan scheen laag tussen de tak-
ken van de beuk door en de eekhoorn las het briefje zo hard moge-
lijk op.
 Het was stil buiten. Een paar sterren flonkerden.
 Misschien horen ze me nog, dacht hij, en zeggen ze tegen el-
kaar: ja, dat is waar, hij is altijd heel heel bijzonder...
 Toen deed hij het raam dicht en stapte weer in bed.
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Geachte eekhoorn,
Ik vernam onlangs langs schriftelijke weg
dat u niet kunt slapen.
Dat is zeer onaangenaam, dat weet ik.
Persoonlijk schrijf ik mijzelf altijd in slaap.
Misschien dat u dat ook eens kunt proberen,
verre pennenvriend. (Zo mag ik u toch wel
noemen? Zo niet, dan bied ik u mijn excuses
aan voor deze schriftelijke vrijmoedigheid.
Ik lijd trouwens aan talrijke schriftelijke
kwalen en hebbelijkheden. Maar daarover
schrijf ik u later eens uitvoeriger, als u mij
toestaat.)
Ik schrijf in het algemeen het volgende:
 ach ja ik schrijf maar wat laat ik maar
  wat schrijven ik schrijf maar raak hoe
   schrijf ik ook alweer laat ik maar door
    ik bedoel ik schrijf maar door schrijf zo
     maar zachtjes altijd maar door schrijf
      ik zo maar zzzzzzoooooo maar zzzz
       zzz

Meer stond er niet in de brief die de eekhoorn op een avond kreeg. 
Hij maakte hem open en begon te lezen. Maar voor hij hem uit had 
sliep hij al, met de brief onder zijn hoofd op de tafel.
 De wind stak op, begon te gieren en te loeien, rukte de brief los 
en blies hem door de deur weg.
 Maar soms is de wind nieuwsgierig, en halverwege de lucht las 
hij de brief.
 Hij ging meteen liggen.
 Het werd heel stil in het bos. De brief dwarrelde door de lucht 
en viel in de rivier, waar de karper hem las.
 Toen de karper sliep dreef de brief naar zee. Daar lazen de dol-
fijn en de potvis en de walvis hem, en daarna alle andere vissen en 
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de vogels die op het water zaten, en de dieren die daar toevallig een 
eindje rondzwommen, zomaar, voor hun plezier.
 Tot aan de verste stranden van de oceaan viel iedereen in slaap 
die de brief van de secretarisvogel las, op een avond in de zomer.
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De zon kwam op en de krekel zat in het gras, aan de rand van 
het bos.
 Hij had geslapen en wreef zijn ogen uit.
 Er lag dauw op het gras en in de struik weefde de spin een klein, 
glinsterend web.
 De krekel keek naar de horizon, waar juist iets roods bovenuit 
kwam. Zou dat de zon zijn? dacht hij. Of zou het misschien iets 
anders zijn?
 Verontrust keek hij naar het grote rode ding dat langzaam gro-
ter werd. Hij fronste zijn wenkbrauwen en liep langs het bos. Na 
een tijd kwam hij de tor tegen.
 ‘Dag tor,’ zei de krekel.
 ‘Dag krekel,’ zei de tor.
 ‘Weet jij misschien wat daar omhoogklimt?’ vroeg de krekel en 
hij wees naar de horizon.
 ‘Dat is de zon,’ zei de tor.
 ‘De zon...’ zei de krekel. ‘Weet je dat zeker? Twijfel je niet?’
 De tor aarzelde even. ‘Het is de zon,’ zei hij. ‘Tenminste...’
 De krekel sprong de lucht in.
 ‘Je twijfelt! Je twijfelt!’ riep hij. ‘En ik twijfelde ook al! We twij-
felen dus allebei! Dan is het vast iets anders!’
 Toen de schildpad even later ook twijfelde, wist de krekel het 
zeker: het was niet de zon, maar iets anders wat in de verte lang-
zaam boven de bomen uit klom. Want als het de zon wel was dan 
zou niemand twijfelen, dat wist hij zeker.
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 Met grote passen liep hij door het bos.
 ‘Dat is de zon niet,’ zei hij tegen iedereen die hij tegenkwam, 
terwijl hij naar het ding in de hemel wees, dat steeds hoger klom.
 ‘O nee?’ zeiden de dieren.
 ‘Nee,’ zei de krekel. ‘Wat het wel is weet ik niet. Maar het is niet 
de zon. Dat is zeker.’
 Verbaasd bleven de dieren staan en keken de lucht in. Het onbe-
kende ding scheen en was warm en oogverblindend. Maar dat kon 
toeval zijn, meende de kever. Of tijdelijk, zei de otter. Met onbe-
kende dingen weet je zoiets nooit.
 Tegen het eind van de middag wist iedereen dat de zon niet 
scheen die dag, maar iets anders. Zelfs de aardworm en de mol, 
diep onder de grond, wisten het, en het vuurvliegje in het struik-
gewas, en de inktvis op de bodem van de zee.
 ‘Hè, hè,’ zei de aardworm tegen de mol. ‘Eindelijk eens iets an-
ders in de lucht.’
 ‘Ik hoop wel dat het zwart is,’ zei de mol. Maar toen hij nieuws-
gierig zijn hoofd boven de grond uit stak zag hij niets zwarts han-
gen, maar iets groots en schels, en trok hij snel zijn hoofd weer te-
rug.
 ‘Het is geen verbetering,’ zei hij tegen de aardworm.
 ‘Nee,’ zei de aardworm. Op verbeteringen rekende hij nooit.
 Tegen de avond ging het onbekende ding onder en werd het 
schemerig in het bos. ‘Het is wel gewone schemering,’ zeiden de 
dieren tegen elkaar. Ze waren het daar allemaal over eens.
 Aan de rand van het bos trok de krekel een grasspriet over zich 
heen en dacht: ik ben heel benieuwd wat er morgen opkomt. Hij 
fronste zijn wenkbrauwen en dacht: áls er iets opkomt...
 Maar toen hij de volgende ochtend wakker werd kwam de zon 
net boven de horizon uit. De krekel keek en zag dat het de zon was. 
Daar is geen twijfel aan! dacht hij. Hij maakte een paar vrolijke 
sprongen in het zachte ochtendlicht. Ik heb trouwens genoeg van 
twijfelen, dacht hij en hij nam zich voor nooit meer te twijfelen, 
wat er ook vanachter de horizon tevoorschijn kwam.
 Hij holde langs het bos en riep: ‘De zon! De zon!’ en wees hem 
iedereen die wakker werd aan.
 ‘Ja,’ zeiden de dieren opgelucht. ‘Het is de zon.’
 Ze gingen in het gras onder de bomen liggen of in het struikge-
was zitten en lieten de zon op zich schijnen of vielen in slaap van 
louter tevredenheid.
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De gloeiworm lag in het donker op een tak van de beuk. Zijn 
lichtje gloeide.
 Zo kan ik niet slapen, dacht hij. Hij schudde zijn hoofd. Mis-
schien moet ik mijn lichtje uitdoen, dacht hij even later. Maar als 
hij zijn lichtje uitdeed kon hij niet zien hoe hij lag en hij wilde al-
tijd kunnen zien hoe hij lag. Want misschien lag hij niet goed. Dat 
zou kunnen, dacht hij. Dat zou altijd kunnen. Wat ben ik toch in-
gewikkeld! dacht hij af en toe ook, tussen zijn andere gedachten 
door.
 Na een tijdje kwam de nachtvlinder langs.
 ‘Nachtvlinder,’ zei de gloeiworm, ‘als ik mijn lichtje uitdoe let 
jij dan op hoe ik lig?’
 ‘Dat is goed,’ zei de nachtvlinder.
 De gloeiworm deed zijn lichtje uit en viel in slaap. Midden in de 
nacht werd hij wakker.
 ‘Lig ik goed?’ vroeg hij.
 Maar de nachtvlinder was rusteloos geworden en weggevlogen.
 De gloeiworm deed zijn lichtje aan, keek of hij goed lag, deed 
zijn lichtje uit, draaide zich op zijn zij, deed zijn lichtje weer aan 
om te zien hoe hij nu lag, deed zijn lichtje weer uit en sliep niet.
 De zon kwam op.
 Nu is mijn lichtje overbodig, dacht de gloeiworm opgelucht. 
Hij deed zijn lichtje uit, rolde zich op en viel in slaap.
 De hele dag sliep hij, want hij wist dat hij altijd meteen zou 
kunnen zien of hij goed lag. Daar gaat het om, droomde hij en hij 
knikte in zijn droom tegen zichzelf.
 Soms noemde hij zich de ingewikkelde gloeiworm. Maar toen 
hij dat op een keer tegen de tor had gezegd: ‘Dag tor, ik ben de in-
gewikkelde gloeiworm,’ had de tor teruggezegd: ‘Dag ingewikkel-
de gloeiworm, ik ben de halsstarrige tor,’ en hadden ze elkaar ver-
baasd aangekeken. Toen was alles nog veel ingewikkelder gewor-
den dan het al was en had de gloeiworm gedacht: misschien ben 
ik wel de zeer, zeer ingewikkelde gloeiworm. Maar hij had dat niet 
gezegd, want dan was de tor misschien wel de zeer, zeer halsstar-
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rige tor geworden of iets anders wat nóg veel ingewikkelder was.
 Midden op de dag in het midden van zijn slaap zuchtte de gloei-
worm.
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Midden in de oceaan kwamen de potvis en de walvis elkaar 
tegen.
 ‘Dag potvis,’ zei de walvis.
 ‘Dag walvis,’ zei de potvis.
 Ze knikten naar elkaar en wisten niet goed wat ze moesten zeg-
gen.
 ‘Ik kan niet slapen,’ zei de potvis na een tijdje. ‘Ik zwem maar 
wat heen en weer.’
 ‘Zal ik een eindje met je meezwemmen?’ vroeg de walvis.
 ‘Dat is goed,’ zei de potvis.
 Ze zwommen samen door de oceaan.
 De potvis vertelde dat hij nooit kon slapen. Hij kon zich zelfs 
niet meer herinneren wanneer hij voor het laatst geslapen had. 
Reusachtige tranen rolden langs zijn grijze wangen in het zoute 
water van de oceaan.
 De walvis schudde zijn hoofd en vertelde dat als hij niet kon sla-
pen hij iets bedacht waarvan hij heel graag wilde dromen. Hij had 
dat zelf uitgevonden.
 ‘O ja?’ zei de potvis en hij keek de walvis met grote ogen aan.
 ‘Ja,’ zei de walvis. ‘En dan val ik zo snel mogelijk in slaap om het 
te dromen. Dat is heel handig.’
 ‘O,’ zei de potvis.
 ‘Dat moet je ook eens proberen, potvis.’
 ‘Ja,’ zei de potvis onzeker.
 ‘Waar wil je heel graag van dromen?’
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 ‘Nou...’ zei de potvis. Hij dacht even na. ‘Eigenlijk,’ zei hij toen, 
‘zou ik heel graag eens dromen dat ik een blauwe hoed had, niet 
een heel grote, maar wel een echte blauwe hoed, en dat ik in de ri-
vier onder de wilg lag, in de schaduw, met mijn hoed op, en ieder-
een kwam langs, boog over het water en zei: “Wat een mooie hoed, 
potvis!” en ik knikte en zei: “Ja, dat is mijn hoed.” ’
 Hij zweeg en keek dromerig over het water van de oceaan. ‘Dat 
is alles,’ zei hij zacht.
 ‘Welterusten,’ zei de walvis.
 De potvis viel meteen in slaap en droomde dat hij in de rivier 
onder de wilg lag, in de schaduw, met zijn blauwe hoed op, en al-
le dieren hadden rode hoeden, de schildpad, de krekel, de egel, de 
eekhoorn, die ze met een buiging afnamen voor hem.
 ‘Dag potvis,’ zeiden ze. ‘Wat een prachtige blauwe hoed heb jij!’
 ‘Dag krekel’ en ‘Dag egel’ en ‘Dag eekhoorn,’ zei de potvis en 
hij nam verlegen telkens even zijn hoed af voor iedereen.
 Zo lag hij daar, terwijl de zon achter de wilg scheen en de zoute 
geur van algentaart door het bos kringelde.
 De walvis zag een tevreden glimlach op het gezicht van de pot-
vis en zwom verder.
 Waar zal ík eens van gaan dromen? dacht hij en hij bedacht iets 
zo moois dat hij meteen in slaap viel en langzaam dromend over de 
hele oceaan heen naar huis toe dreef.
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Aan de andere kant van de woestijn woonde de lemuur.
 Hij woonde daar afgelegen en alleen. Er was nog nooit iemand 
bij hem langsgekomen. Maar dat zegt niets, zei hij elke avond te-
gen zichzelf, dat zegt helemaal niets.
 Hij zat altijd op de uitkijk of er misschien in de verte iemand 
aan zou komen. En hij durfde nooit te slapen, want misschien zou 
er dan net iemand langskomen, die onverrichter zake verder zou 
gaan.
 Soms was hij zo moe dat hij toch even in slaap viel. Dan schrok 
hij wakker, sprong overeind, keek in het rond en riep: ‘Was er toe-
vallig iemand? Hallo! Ik ben wakker!’
 Maar er was nooit iemand en opgelucht ging hij weer zitten.
 Op een dag was hij weer in slaap gevallen. Het was midden in de 
zomer en de zon stond groot en gloeiend hoog aan de hemel.
 Toen de lemuur na korte tijd wakker schrok lag er een briefje 
naast hem:

Beste lemuur,
Ik kwam even langs. Maar je sliep.
Hartelijke groeten.
De eekhoorn

De lemuur sprong omhoog, keek naar alle kanten en riep: ‘Eek-
hoorn! Eekhoorn!’ Maar er was geen spoor van de eekhoorn meer 
te bekennen.
 Toen trok de lemuur een voor een de haren uit zijn hoofd, 
stampte met zijn voeten op de grond en krijste net zo lang tot hij 
schor was.
 ‘Nu slaap ik nooit meer,’ riep hij. ‘Nooit meer.’
 Hij gooide zijn stoel weg en zat alleen nog op puntige stenen. 
Hij at bedorven brandnetels waar hij zo’n buikpijn van kreeg dat 
hij er niet eens van had kunnen slapen. En hij zei dag en nacht te-
gen zichzelf: ‘Ik ben klaarwakker, lemuur, klaar-klaarwakker.’
 Toch werd hij zo moe dat hij op een dag weer in slaap viel. Zijn 
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buik brandde, de puntige stekels staken in zijn rug en hij mom-
pelde nog: ‘Ik ben klaar-klaar-klaar-klaarwakker.’ Maar hij sliep en 
snurkte luid.
 Het was maar heel even geweest, maar hij vloog overeind en gaf 
zichzelf een enorme draai om zijn oren. ‘Luilak!’ riep hij.
 Toen zag hij dat er weer een briefje naast hem lag.

Beste lemuur,
Je sliep weer. Slaap je soms altijd?
Ik weet niet of ik nog eens langskom.
De eekhoorn

De lemuur werd spierwit en even kon hij geen geluid uitbrengen. 
Alsof een dikke hand zijn keel dichtkneep en hem optilde en in 
stilte liet spartelen.
 Toen sprong hij zo hoog als hij nog nooit had gesprongen. Heel 
in de verte zag hij nog net het puntje van de staart van de eek-
hoorn, die juist achter een rots verdween.
 ‘Eekhoorn!’ gilde hij. ‘Eekhoorn!’
 De eekhoorn hoorde hem nog net. Hij keek om en zag de le-
muur.
 ‘Ik ben wakker!’ riep de lemuur. ‘Wakker!’
 Even later zaten ze tegenover elkaar. De eekhoorn zat op de ou-
de stoel van de lemuur en de lemuur haalde een potje met iets zoets 
tevoorschijn, dat hij altijd al had.
 ‘Je bent mijn eerste voorbijganger, eekhoorn,’ zei hij.
 ‘Ik dacht echt dat je sliep,’ zei de eekhoorn.
 Ze aten het potje leeg en spraken over van alles.
 ‘Dit is mijn eerste gesprek,’ zei de lemuur zachtjes. ‘Weet je wat 
ik nu ben?’
 ‘Nee,’ zei de eekhoorn.
 ‘Blij,’ zei de lemuur. ‘Heel blij.’
 ‘Kom,’ zei de eekhoorn, toen de zon achter de woestijn zakte en 
de hele hemel rood werd. ‘Ik ga weer eens. Dag lemuur.’
 ‘Dag eekhoorn,’ zei de lemuur.
 Op zijn tenen staand zag de lemuur de eekhoorn in de verte ach-
ter een rots verdwijnen. Toen ging hij liggen en viel in slaap.



19

Aan de rand van het bos in een gat in de esp had de uil een win-
keltje waar hij slaapbenodigdheden verkocht.
 Hij had veren kussens, kleine groene dekens van mos, zakjes 
met zacht gesnurk, dozen met loomheid en lodderigheid, kisten 
vol gegeeuw en dikke mutsen om over ogen te trekken.
 Hij gaf ook graag uitleg over slapen.
 Maar veel klanten had hij niet. Want meestal sliep hij zelf, en 
soms liet hij een klant zien hoe men het beste kon slapen en sliep 
dan uren door zodat zijn klant maar weer vertrok.
 Veel klanten vielen al in slaap als ze het winkeltje zagen of de 
geur van de waren roken. Daarom stond er onder de esp ook een 
bed, dat niet te koop was.
 Ook gebeurde het wel eens dat iemand bij het weggaan in de 
deuropening een pas gekochte dikke muts al over zijn ogen trok en 
slapend over de drempel struikelde, op de grond viel en urenlang 
bleef slapen zodat er niemand naar binnen kon.
 Ach ja, dacht de uil als hij wakker was, zo gaat dat. Hij vond dat 
een mooie gedachte en hij gaf hem soms ook als raad aan zijn klan-
ten mee: ‘U gaat liggen, trekt dat groene dekentje over u heen en 
zegt: “Zo gaat dat.” En als dat niet helpt, dan rolt u zich op.’
 Die laatste raad had hij een keer van de egel gekregen. Een paar 
klanten, zoals de olifant, de zwaan en de krekel, hadden zich ook al 
eens opgerold. Ze waren niet meer terug geweest en de uil meende 
dat dat betekende dat ze tevreden sliepen.
 Zo zat hij daar achter zijn toonbank, terwijl de laag stof op zijn 
voorraad steeds dikker werd en hij zelf steeds vaker sliep.
 Op een dag ging de eekhoorn naar het winkeltje toe. Hij had 
lang niet kunnen slapen. Van verre hoorde hij al gesnurk. Het bord 
op de deur van de uil waarop slaapbenodigdheden stond, was 
scheefgezakt en de deur was vermolmd en niet meer open te krij-
gen.
 De eekhoorn ging op de rand van het bed onder de esp zitten.
 Hij luisterde naar het gesnurk dat uit het winkeltje kwam en dat 
het geritsel van de bladeren van de esp overstemde, en hij kreeg 
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plotseling zo’n slaap dat hij achteroverviel en een hele dag en een 
hele nacht doorsliep.
 Want wat de uil verkocht en in voorraad had was wel heel goed.
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Op een keer viel de zon in slaap.
 Het was midden op de dag en hij stond juist hoog aan de hemel.
 Of hij het te warm had of die nacht achter de horizon slecht 
had geslapen, dat was niet duidelijk. Hij sliep en hij dacht nergens 
meer aan.
 De eekhoorn en de mier zaten in het gras aan de oever van de 
rivier. Ze praatten met elkaar over de zomer, sliepen wat en praat-
ten weer verder. Uren gingen voorbij en de zon lag nog steeds hoog 
aan de hemel te slapen.
 ‘De tijd lijkt wel stil te staan,’ zei de eekhoorn.
 ‘Ja,’ zei de mier. ‘Dat lijkt zo. Maar dat is niet zo. De tijd staat 
nooit stil. Al zet je de hoogste muur vlak voor hem, eekhoorn, hij 
staat niet stil, hij loopt er dwars doorheen. Bergen, oceanen, ro-
zenstruiken, modder, duisternis, hij loopt overal doorheen.’
 De eekhoorn knikte en even later vielen ze in slaap.
 Toen ze wakker werden dachten ze dat ze heel lang hadden ge-
slapen, maar nog steeds stond de zon hoog aan de hemel.
 ‘Maar zou de tijd niet één keer kunnen stilstaan?’ vroeg de eek-
hoorn. ‘Al is het maar om even uit te rusten?’
 ‘Nooit!’ riep de mier. ‘Nooit!’ Maar hij keek wel bezorgd om-
hoog.
 Plotseling stak de mol zijn kop boven de grond, knipperde met 
zijn ogen, keek om zich heen en mopperde: ‘Wordt het soms nooit 
donker? Hoe zit dat?’
 Hij trok zijn kop vlug weer terug.
 Even later hoorden ze hem tegen de grond bonken en verbolgen 
heen en weer sloffen. En ze hoorden de worm met hem mee bon-
ken en sloffen.
 ‘Ook wat moois,’ mopperden ze.
 ‘Er is iets mis,’ zei de eekhoorn.
 ‘Nee!’ riep de mier. ‘Er is niets mis! Dat kan niet! Er is nooit iets 
mis!’
 Hij ging op zijn hoofd staan, maakte een rare sprong, viel op 
zijn rug en riep met zijn ogen dicht en zijn poten in de lucht: ‘Er is 
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nooit iets mis geweest en er zal nooit iets mis zijn!’
 Maar iedereen werd ongerust. Sommige dieren hadden het te 
warm of wilden graag in het donker slapen, andere wilden juist in 
het donker wat rondwandelen. Enkele dieren hadden vaak gezegd: 
‘Ik wou dat de zon nooit onderging,’ maar waren die middag van 
mening veranderd.
 Nog steeds sliep de zon.
 De dieren dachten na en besloten toen allemaal tegelijk te roe-
pen. Misschien zou de zon hen wel horen. ‘Zon!’ riepen ze. ‘Zon! 
Word wakker!’
 Hè, wat? dacht de zon. Hij schrok wakker. Waar ben ik?
 Toen zag hij dat hij nog hoog aan de hemel stond. Ach... dacht 
hij, ik ben in slaap gevallen... midden op de dag... hoe is het moge-
lijk.
 Hij schudde zijn stralen en holde met grote passen naar bene-
den. In een paar tellen was hij achter de horizon verdwenen.
 Zo vlug was hij nog nooit ondergegaan.
 Verbouwereerd keken de dieren elkaar aan. Toen gingen dege-
nen die wilden slapen vlug slapen en de anderen, die in het donker 
wilden wandelen, gingen wandelen.
 De mol en de aardworm stapten de grond uit. ‘Hè hè,’ zeiden 
ze. Ze keken elkaar aan en vroegen elkaar of ze misschien wilden 
dansen. ‘Dat is goed,’ zeiden ze. En in de diepste duisternis dans-
ten ze, midden in het bos, terwijl de eekhoorn en de mier hun weg 
naar huis zochten en de mier af en toe mompelde: ‘Zie je wel’ en 
‘Het kan niet.’ Maar hij zei dat niet hardop en de eekhoorn hoorde 
hem niet.
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De eekhoorn lag in bed. Het was nacht. Hij draaide zich op 
zijn zij, draaide zich weer terug, keek zijn donkere kamer in en 
dacht aan de slaperigste dingen die hij kon bedenken. Maar hij viel 
niet in slaap.
 ‘Ik kan níét slapen,’ zei hij hardop tegen zichzelf.
 ‘Dat klopt,’ hoorde hij opeens. Het was een stem die van buiten 
kwam.
 Hij schoot rechtovereind.
 ‘Wie is daar?’ vroeg hij.
 ‘De slaap,’ zei de stem. ‘Ik kan er niet in.’
 De slaap? dacht de eekhoorn.
 ‘Mijn slaap?’ vroeg hij.
 ‘Jouw slaap,’ zei de stem. ‘Doe de deur eens open.’
 ‘Maar waarom kan je er niet in?’ vroeg de eekhoorn. ‘Anders 
kan je er altijd in.’
 ‘Ja,’ zei de slaap. Het was even stil. ‘Dat weet ik ook niet,’ zei hij 
toen.
 De eekhoorn liep naar zijn raam. Het was donker buiten.
 ‘Ik sta voor de deur,’ zei de slaap.
 De eekhoorn deed de deur open.
 ‘Op een kier is genoeg,’ zei de slaap.
 De eekhoorn stapte vlug achteruit en ging op de rand van zijn 
bed zitten. Hij zag niets binnenkomen. Maar hij hoorde wel een 
zacht soort voetstappen en een geruis. En hij zag in de schemering 
dat zijn stoel heel langzaam omviel.
 ‘Wat gebeurt er?’ vroeg hij.
 ‘Sst,’ zei de stem. ‘De stoel slaapt.’
 Toen schoof de tafel een stukje opzij en begon zachtjes te kra-
ken.
 ‘Dat is snurken,’ fluisterde de slaap.
 De brief die de eekhoorn die ochtend van de walvis had gekre-
gen rolde zich op, de kast floot zachtjes en regelmatig door zijn 
sleutelgat heen en de dingen aan de muur maakten het zich gemak-
kelijk, gingen scheef hangen en sliepen in.
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 ‘Nu jij nog,’ zei de slaap.
 ‘Hoe zie je eruit?’ vroeg de eekhoorn. ‘Ik zie niets.’
 ‘Ik zie er niet uit,’ zei de slaap. ‘Ik hoef er ook niet uit te zien.’
 Hij stond naast het bed, zo te horen.
 De eekhoorn ging liggen en voelde zijn voeten al slapen, en toen 
zijn knieën, zijn staart en zijn buik. ‘Dag slaap,’ zei hij.
 ‘Dag eekhoorn,’ zei de slaap. Hij boog zich over de eekhoorn 
heen en de eekhoorn sliep.
 Zacht haalden de eekhoorn en de dingen adem.
 Nog een tijd lang sloop de slaap door de kamer en keek of alles 
sliep, de kam die op de grond was gevallen, een doosje met gehei-
men dat de eekhoorn nog nooit had opengemaakt, het stof in de 
hoeken. Alles sliep.
 Toen glipte hij weer naar buiten en trok de deur zachtjes achter 
zich dicht. Hij had nog meer te doen, en geruisloos vloog hij weg, 
op zoek naar andere dieren die niet konden slapen. Want hij kon ie-
dereen laten slapen. Iedereen.


