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Slaap, kindje, slaap

Slaap, kindje, slaap.
Daar buiten loopt een schaap.
Een schaap met witte voetjes,
dat drinkt zijn melk zo zoetjes.
Slaap, kindje, slaap.
Daar buiten loopt een schaap.
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De dag

Toen Wies wakker werd, deed ze haar 
ogen niet open. Ze wilde eerst de dag 
voelen. Of die zacht was, of hard. Want 
met dichte ogen kun je heel goed voelen.
Wies voelde…
VOELDE...
Maar ze voelde NIKS.
Zou de dag er nog niet zijn?
Toen deed ze haar ogen open.
Alles was net zo donker als met dichte 
ogen. Ze kon niet eens haar knuffel Flap 
zien. Maar ze voelde hem wel, naast het 
kussen.
Wies stapte uit bed. Ze liep naar het 
raam en schoof het gordijn open. Buiten 
was het nacht. Ze zag zelfs geen stukje 
maan. Toen snapte ze het: de dag sliep 
nog!

Wies holde naar mama. Ze riep:
‘Wanneer wordt de dag wakker?’
Mama’s hoofd kwam tevoorschijn boven 
de deken.
‘Huh?’ zei ze.
‘Wanneer komt de dag?’ vroeg Wies.
Mama’s ogen gingen open. Ze keek op 
de wekker.
‘Over een uurtje,’ zei ze, met een grote 
geeuw.
‘Duurt dat lang?’ vroeg Wies.
‘Niet zo erg lang,’ zei mama.
Toen ging mama rechtop zitten.
‘Kom maar bij me liggen,’ zei ze. ‘Dan 
wachten we samen op de dag.’
Wies was blij. Ze kroop dicht tegen 
mama aan.
En toen voelde ze het: het werd een 
zachte dag!  
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Slapend op reis

Op een avond werd er aan de deur gebeld. 
Het was al bedtijd voor Saskia en  
Jeroen. Mama was die avond naar een ver-
gadering. Daarom stond de tweeling met 
hun vader op de trap toen de bel ging.
‘Ik doe wel even open!’ riep Saskia.
Jeroen holde meteen achter haar aan.
Samen deden ze de deur open.
‘Ha, die Saskia. Ha, die Jeroen!’
De tweeling riep blij: ‘Oom Freddy!’ Oom 
Freddy was hun lievelingsoom.
Saskia keek naar papa, die nu ook bij de 
deur stond. Met haar liefste stemmetje 
vroeg ze: ‘Mogen we nog even opblijven?’
Papa aarzelde. Bedtijd was bedtijd.
Oom Freddy kwam de tweeling te hulp. 
‘Ik kan maar kort blijven. Jullie mogen 
even op mijn auto passen. Als jullie vader 
het goedvindt, tenminste.’ En terwijl hij 
naar hun vader keek, voegde hij eraan toe: 
‘Dan kunnen wij intussen rustig praten.’
‘Vooruit dan maar,’ zei papa met een 
zucht. ‘Eventjes dan.’
De tweeling holde naar buiten. De auto 
van oom Freddy was nieuw. Hij glom als 
een spiegel. Saskia en Jeroen liepen er 
een paar keer omheen.
‘Zullen we erin gaan zitten?’ vroeg
Jeroen. Hij was een beetje moe.
‘Ja, leuk!’ zei Saskia.
Op de achterbank vonden ze een lekker 
plaatsje. Ieder in een hoek.  

Het begon 
donker te 
worden. 
Op straat 
sprongen de 
lantaarns al aan. 
Saskia gaapte even.
‘Laten we lekker gaan liggen,’ zei Jeroen. 
‘Ik met mijn hoofd hier en jij met je 
hoofd daar.’
En dat deden ze. Er lag een deken op 
de achterbank. Die trokken ze over zich 
heen.
‘Zo, wat lig ik lekker,’ zei Jeroen met een 
slaperig stemmetje.
Hij kreeg geen antwoord meer. Zijn zusje 
was al in slaap gevallen...

Een kwartier later kwam oom Freddy 
naar buiten. Even keek hij rond. Waar 
was de tweeling? Waren ze ergens gaan 
spelen? Of toch al naar bed? Oom Fred-
dy vond het jammer dat hij ze niet meer 
gedag kon zeggen. Hij haalde met een 
gebaar van spijt zijn schouders op. Toen 
stapte hij in de auto en reed weg.
Even later kwam papa naar buiten. Ook 
hij zag de tweeling nergens. Hij zocht 
in de tuin en liep naar de straat. ‘Saskia 
en Jeroen!’ riep hij. Er kwam geen ant-
woord. ‘Waar kunnen die kinderen toch 
zijn?’ vroeg hij zich hardop af. Hij liep de 

e
aan. 
te even.
kker gaan liggen,’ zei Jeroen. 


