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Mama leest een verhaal voor aan Mik. Als ze het boek 
dichtdoet, hoort ze iets. Ze probeert het geluid voor 

Mik te beschrijven. Klinkt het als ‘klak’ of ‘hoe-hoe-hoe’?  
Wat kan dat geluid zijn? Mama en Mik denken samen na.  

Is het een deur die dichtslaat? Een voetstap?  
Of zou het een monster zijn?

Een leesniveau voor het 1e leerjaar / groep 3 
AVI 2 - AVI E3

Een leesniveau voor het 2e leerjaar / groep 4 
AVI 4 - AVI M4
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 – Het boek is uit, Mik!  
Maar wat hoor ik?

Mik weet niet wat mama hoort.

Mama leest de laatste zin van het verhaal voor.
Daarna doet ze het boek dicht en kijkt ze om zich heen.
 – Wat voor een geluid was dat? zegt ze.
 – Heb jij een geluid gehoord? vraagt Mik verbaasd.
 – Ja, zegt mama. Het was een prachtig geluid,  
maar ik heb niets gezien.

 – Kun je het beschrijven? vraagt Mik.
 – Het was iets heel bijzonders, zegt mama. Het klonk 
zacht en toch had het kracht. Ik heb het geluid  
al eerder gehoord. Maar waar of wanneer?  
Dat weet ik niet meer.
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 – Het is misschien een muis, zegt Mik.  
Muizen hoor je, maar je ziet ze niet.

 – Muizen trippelen door het huis, zegt mama.  
Trip, trip, trip. Dat was niet het geluid dat ik hoorde.

 – Was het een mug? vraagt Mik. Muggen hoor je ook en 
je ziet ze vaak niet.

 – Muggen zoemen langs je oren, zegt mama. Zoem, 
zoem, zoem. Dat was niet het geluid dat ik hoorde.

 – Dan was het vast een vlieg, zegt Mik.
 – Dat was het zeer zeker niet, zegt mama beslist. Tok, 
zzz, tok. Zo klinkt een vlieg die tegen het raam vliegt.

 – Ik hoop dat het geen dikke spin was! huivert Mik.
 – Nee, zegt mama. De poten van een spin doen tik, tik, 
tik. Wat ik hoorde, was helemaal anders. 

 – Ik ken de klank, zegt mama. Maar wat is het?
Mik denkt mee met mama.
 – Is het een muis in huis? vraagt Mik.
 – Nee, dat is het niet.
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 – Het klinkt als ... een raam dat klapt. 
 – Dat kan niet, mama. Het raam is dicht.
 – Het klinkt als ... een hek dat piept.
 – Dat kan ook niet, mama. Het hek is dicht.

 – Het klonk als het geluid van een raam dat dichtklapt.
 – Ik zal het even nakijken, zegt Mik. Nee, het raam zit 
potdicht.

 – Misschien klapperde het tuinhek? vraagt mama zich af.
 – Nee, zegt Mik. Het tuinhek knarst en schuurt, maar 
het klappert niet.

 – Het was vast de wind, zegt mama. Er ging een tocht 
door het huis.

 – De wind? zegt Mik. Als de wind waait, hoor je  
hoe-hoe-hoe. 

 – Nee, ik heb geen hoe-hoe-hoe gehoord, zegt mama. 
Er klettert ook geen regen tegen de ruiten. En de zon 
maakt geen geluid als ze schijnt. 
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 – De klank lijkt op een stap, zegt mama. 
 – Dan komt papa thuis, zegt Mik blij.
 – Nee, zegt mama. Papa is nog op zijn werk.

 – Het geluid leek op een voetstap, zegt mama.
 – Dan was het de voetstap van papa! zegt Mik vrolijk.  
Is hij al thuis?

 – Maar nee, zegt mama. Papa roept altijd: ‘Hoi, ik ben het!’
 – Was het de hond die van de tuin naar binnen liep?
 – Waar is de hond dan? vraagt mama. De hond zou al lang 
met ons spelen.

 – Misschien was het de kat? probeert Mik nog.
 – De kat zie je, zegt mama. Maar je hoort haar niet.  
En ik heb een geluid gehoord en niets gezien.
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 – Is het wel een stap? zucht mama.  
Ik ken die stap niet.

 – Zou het een trol zijn? rilt mik. Wat eng!
 – Nee, er woont geen trol in ons huis. 

 – Het klonk als een onbekende voetstap, zegt mama.
 – Een onbekende voetstap? herhaalt Mik. Misschien 
sluipt er een monster door ons huis. Een trol,  
een draak, of ...

 – Wat voor geluid maakt een monster?  
vraagt mama met grote ogen.

 – Dat weet ik niet, zegt Mik. Ik heb nog nooit een 
monster gezien.

 – Er zijn geen monsters in ons huis, zegt mama kordaat. 
Trouwens, monsters bestaan niet. Als monsters niet 
bestaan, kun je ze niet horen. Het geluid kwam dus 
niet van een monster.
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Daar hoort mama het weer.
 – Ik zie het niet, zegt ze. Maar je hoeft niet 
bang te zijn. Het klinkt erg mooi.

 – Sst, zegt mama. Daar heb ik het weer gehoord!
 – Wat gek, zegt Mik. Het is een geluid dat je af en toe 
hoort.

 – Het klinkt mooi als muziek, glimlacht mama.
 – Maar niet elke muziek vind jij mooi! zegt Mik.  
En muziek hoor je niet af en toe. Muziek is  
een reeks noten na elkaar. 

 – Je hebt gelijk, zegt mama. Het is dus geen muziek. 



1514

 – Het klinkt zacht en toch heeft het kracht.
 – Wat vreemd! zegt Mik. Wacht eens even ... 
zoeft het als een pijl door de lucht?  
Geeft het een knal in de nacht?

 – Laat me eens diep nadenken, zegt mama. Het geluid 
is zacht maar het heeft ook kracht. Het is mooi  
en ik vind het leuk.

 – Het is iets dat zacht begint maar dan een knal geeft, 
raadt Mik. Dat moet vuurwerk zijn! Heb je zin om 
‘ooo’ te roepen als je het hoort?

 – Vuurwerk is mooi, zegt mama. Het begint zacht en 
eindigt met kracht. Ik heb zin om ‘ooo’ te roepen als 
ik het zie. Maar bij dit geluid zie ik niets. Dat is net 
het probleem!
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 – Ik word blij als ik het hoor, zegt 
mama.

Mik doet zijn best en denkt na.
Wat maakt mama blij?

 – Word je blij als je het geluid hoort? vraagt Mik.
 – O ja, zegt mama. Het geluid maakt me erg gelukkig.

Mik fronst zijn wenkbrauwen. Welke geluiden maken 
mama gelukkig?
 – Ik hou van dit geluid, zegt mama. Dat weet ik zeker. 
Het klinkt als de voetstap van papa die naar huis 
komt. Het klinkt als knallend vuurwerk in de nacht. 
Maar het raakt me diep in mijn hart.
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 – Smak! 
 – Dat is het! roept mama.  
Het is een zoen!

Plots weet Mik de oplossing voor het raadsel.  
Hij geeft mama een zoen.
 – Smak!
 – Dat is het geluid dat ik bedoelde! zegt mama blij. 
Smak!

 – Een zoen! lacht Mik. Een zoen voor het mooie 
verhaal. Dank je wel, mama! 




