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Op beide 
oren slapen
Hilde Heynickx – Illustraties Dave Vanroye

‘A uw, auw!’ Ruben leunt achterover in
de autostoel en sluit zijn ogen.
‘We zijn eindelijk bij de apotheek, 

schat’, zegt zijn moeder. ‘We moesten helemaal 
naar de andere kant van de stad, naar de apotheek 
van wacht. Het is al laat en de onze was niet meer 
open.’ Ze stapt uit de auto.
Ruben zucht en kijkt naar zijn moeder die door 
het schemerdonker naar het oude huis stapt. 
Het grote, groene kruis boven de deur verlicht 
de kleine parkeerplaats voor de apotheek. 

Door het raam ziet hij een oude man zijn moeder 
begroeten. Rubens ogen vallen bijna dicht. Zo moe 
is hij van die vervelende oorpijn.
Wanneer hij zijn ogen even opendoet, lijkt het alsof 
het licht in de apotheek even flikkert. De apotheker 
kijkt net op dat moment naar hun auto en steekt 
groetend een knokige hand op. Hij glimlacht en 
Ruben ziet dat hij een voortand mist. Rare man, 
denkt Ruben. Maar zolang hij snel de antibiotica aan 
zijn moeder geeft, kan het hem verder niets schelen. 
Hij wil gewoon naar huis. En in bed.
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Wanneer ze thuiskomen, haalt Rubens moeder 
meteen het flesje antibiotica uit haar handtas. 
De vloeistof in het glazen flesje heeft twee kleuren: 
wit bovenaan en donkergroen onderaan. Mama 
schudt ermee en het drankje wordt felgroen. 
‘Ik hoop maar dat het niet zo vies is als het eruit 
ziet’, mompelt Ruben. Jammer maar helaas, 
het smaakt wel degelijk smerig. Ruben moet alle 
moeite van de wereld doen om het door te slikken. 
Maar het lukt hem. Net.
‘Ik ga naar bed’, zegt hij tegen zijn moeder en hij 
strompelt de trap op. Hij neemt niet eens meer de 
moeite zijn pyjama aan te doen, maar trekt gewoon 
zijn jeansbroek uit en kruipt onder de donsdeken.

Midden in de nacht wordt Ruben wakker. Van 
een geluid? Hij gaat rechtop zitten. Eerst lijkt het 
alsof hij niets hoort. Alleen de stilte die tegen zijn 
trommelvliezen bonkt. Of is dat zijn eigen hartslag? 
Dan hoort hij een zacht gekras. Ruben draait zijn 
hoofd van links naar rechts om uit te vissen van 
waar het geluidje komt. 
Nee, in zijn kamer is het niet. Hij hoort alleen het 
getik van het klokje op zijn bureau. Hoe luid tikt die 
klok eigenlijk? Dat is hem nog nooit zo opgevallen.
Het krassende geluid eist Rubens aandacht weer op. 
Het lijkt luider en luider te worden.
Ruben opent de deur van zijn slaapkamer. Hij spitst 
zijn oren weer en staat muisstil. Het geluid komt 
van beneden. Hij is er zeker van.
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Op zijn tenen sluipt Ruben 
de trap af. Hij zorgt ervoor 
dat hij de krakende derde 
trede vermijdt. Zijn het 
inbrekers? Is het zijn kleine 
broertje die stiekem 
de snoepkast plundert?
Onder aan de trap, in 
de deuropening van de 
woonkamer, is het gekras 
bijna oorverdovend. 
Ruben draait zijn hoofd en 
kijkt omhoog. Verbaasd doet 
hij een stap de kamer in. Hij 
kan zijn ogen niet geloven. Of 
beter: hij kan zijn oren niet 
geloven! Het gekras komt van 
een spin die een web bouwt 
in de hoek bij het plafond. 
Het geluid dat Ruben hoort, 
komt van het geschuifel van 
de kleine, harige pootjes op 
de webdraden.

Geschokt slaat Ruben zijn 
handen over zijn oren. Maar 
dat helpt niet. Nu lijkt het 
alleen maar of het geluid van 
onder water komt.
Een auto passeert hun huis 
en het lawaai doet Ruben 
ineenkrimpen van de pijn aan 
zijn oren. Daarna eist een 
ander, oorverdovend geluid 
zijn aandacht op. Ruben loopt 
naar de keuken en ziet de 
lekkende kraan. 
Blub, blub, blub … bij iedere 
druppel die in de gootsteen 
valt, krimpt Ruben meer 
en meer in elkaar. Dadelijk 
wordt hij nog doof! Hij valt op 
zijn knieën en klemt zijn hoofd 
tussen zijn handen. Het geluid 
zwelt aan tot een zee van 
lawaai die hem overspoelt. 
Alsof de druppels water uit 
de kraan samen een vloedgolf 
vormen.
Ruben sluit zijn ogen en geeft 
zich over aan de geluidsgolf. 
Hij gaat kopje onder en alles 
wordt zwart.
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‘Ruben! Ruben!’
Ruben kreunt. Waarom laten ze hem niet met rust? 
Het is net een beetje stil in zijn hoofd. Laat hem 
toch gewoon hier liggen op de keukenvloer.
Hij draait zich om en voelt dat hij helemaal niet op 
de keukenvloer ligt. Het is zacht onder hem. Warm.
Voorzichtig opent hij zijn ogen. Meteen moet hij ze 
weer sluiten, want zweet drijft van zijn voorhoofd 
en doet zijn ogen prikken.
‘Hè? Waar ben ik?’ vraagt hij verbaasd.
Zijn moeder zit op de rand van zijn bed en veegt 
zijn natte haren uit zijn gezicht. Ze geeft hem
een washandje dat hij dankbaar aanneemt.
‘Je had een koortsdroom’, zegt ze en geeft hem 
een pilletje. ‘Hier, dat zal je temperatuur naar 
beneden halen.’

Ruben slikt de pil door met een beetje water en 
kijkt achterdochtig zijn kamer rond.
‘Alles in orde, schat?’ vraagt zijn moeder.
‘Ja hoor’, zucht Ruben. Oef! Het was maar 
een droom.
Dan valt zijn oog op een klein spinnetje op zijn 
vensterbank.
‘Mama? Wil je die spin daar even weghalen?’ vraagt 
hij. Gewoon, voor het geval dat …

Je kunt dit verhaal beluisteren op 
www.zonneland.be i.s.m. Sensotec.
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