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Dit stuk is ontstaan tijdens de repetities in nauwe samenwerking met acteur Ron van Lente,
regisseur Monique Corvers, en muzikanten Gábor Tarján (compositie en
drums) en Dominique Zwartelé (bas) klarinet). Tekstbijdrage “Twee doosjes
eieren” van Renske Verheul.
We wilden een slapstickvoorstelling voor jonge kinderen (5+) maken. Het decor bestond uit
een klein huisje waar Kommer zich maar nauwelijks in kon bewegen. Met een
bed, een tafeltje en stoel, kast, wastafeltje en nog wat andere broodnodige
dagelijkse zaken.
“Een kleine sneeuwstorm” ging in première op 2 maart 2003 bij Theater Het Filiaal in
Utrecht

Personages:
Kommer
(veerman)
Krantenjongen
Drummer
Skiër
Speaker
Klarinetttiste
Kwel
(alter ego van Kommer, ziet er precies hetzelfde uit)
Vrouw op postkantoor
Minimum aantal spelers: 2 mannen en een vrouw.
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Kommer, de veerman, begroet de mensen die binnenkomen in pyjama en met grote tegenzin.
Als hij al wat zegt, is het niet bepaald hartelijk en je kunt je afvragen of de mensen er wel
goed aan doen, te gaan zitten.

Kommer:

Als u zich afvraagt, waarom heeft die man zijn pyjama nog aan, wel dan is het
antwoord: waarom zou ik mijn pyjama uittrekken als ik hem vanavond toch
weer aan moet. Gaat u dicht bij elkaar zitten om de boot een beetje in
evenwicht te houden. Als we omslaan is het uw schuld, niet de mijne en u
krijgt geen geld terug. U wilde zelf naar de overkant. Ik heb nergens om
gevraagd. Ik zeg nooit iets als me niks gevraagd wordt en als me iets gevraagd
wordt zeg ik het ook niets. Dan weet u dat. Ik mijn leven, u het uwe. Kinderen
mogen mee als ze stil zijn en niet opeens gaan rondrennen omdat ze de hele
boot willen zien. De boot is van mij en die blijft van mij. Je gaat ergens zitten
en dan blijf je daar zitten. Trossen los, voeten binnenboord, ogen uit je zak.

Vloekend en zuchtend vaart hij de mensen naar de overkant. Hij doet eerst zijn oordopjes in
voordat hij begint te zingen:

Boot wat zeg je van mijn vissen
Boot wat zeg je van mijn haai
Hebben ze dan geen mooie vinnen
Of vind jij de kleur wat saai
Boot wat zeg je van mijn vissen
Boot wat zeg je van mijn haai

Na een lange dag heen en weer varen, komt hij thuis.
Zijn huis ziet eruit alsof er in de laatste twintig jaar niets veranderd is. Aan de wand hangt
een tegel met “Oost West Thuis Best”.
Kommer maakt het zichzelf gemakkelijk en smeert een boterham met pindakaas, het enige
voedsel dat hij tot zich neemt.

Kommer:

Rotvolk. Rottig volk. Verrottend rotvolk.
Ik wil dat u gaat varen
Zo, wilt u dat.
We willen allemaal wel eens wat.
Rotvolk.

De krant valt op de mat. Kommer doet de deur open en kijkt of hij nog iemand ziet.

Kommer:

Hé, ga je moeder pesten.
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“HET WEER
Kijk, daar heb je wat aan.
Koud en mogelijk sneeuw
“Vannacht is er kans op lichte sneeuw. In het zuidoosten wordt het –2
graden….”
Niks mee te maken, ik woon in het noordwesten.
“….in het noordwesten wordt het zelfs –10 graden.”
Rotweer. Verrottend rotweer.
Welterusten Kommer, lekker slapen.

Kommer gaat naar bed.
De volgende dag. Kommer heeft het koud. Hij komt weer thuis.

Kommer:

Rotvolk. Rottig volk. Verrottend rotvolk.
Ik wil graag naar de overkant.
Daar ben ik net geweest.
Had u niet eerder kunnen komen?
Rotvolk.

(Misschien moet hier toch nog duidelijk worden dat hij geen warme kleren heeft. Te krap
truitje?)
Hij smeert een boterham met pindakaas.
De krant valt op de mat. Kommer doet de deur open en kijkt of hij nog iemand ziet.

Kommer:

Hé, ga je moeder pesten.
“Diepvriesmaaltijden
Vorig jaar gaven we bijna 200 miljoen euro uit aan diepvriesmaaltijden.
Het populairste is de ingevroren Hollandse pot.”
De mensen weten tegenwoordig niet meer wat gezond is.
Rookworstje tikt tegen het raam tik tik tik
“Winteropruiming”
Nù 20% korting op onze hele collectie.
Ja ja. En dat moet ik geloven.
Gaat u wel eens winkelen in de stad?
Nou, ik niet.
Wat is het toch fijn om thuis te zijn.
5
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Oost west thuis best.
“HET WEER
Kijk, daar heb je wat aan.
Het gaat nog veel harder vriezen. Vooral ’s nachts zeer strenge vorst.
Het wordt –18 graden.
In het noordwesten zal nog meer sneeuw vallen dan gisteren.”
Ach. Ze zeggen maar wat.

Kommer gaat naar bed.
De volgende dag. Kommer heeft het koud. Hij komt weer thuis. (met sneeuw op zijn pet?)

Kommer:

Rotvolk. Rottig volk. Verrottend rotvolk.
Wanneer vertrekt u?
Wanneer ik een klant heb.
Meneer van het veer, ik ben een klant.
Ach. De mensen zeggen zoveel.
Rotvolk.

Hij pakt een boterham en de pot pindakaas.
De krant valt op de mat. Kommer doet de deur open en kijkt of hij nog iemand ziet.

Kommer:

Hé, ga je moeder pesten.
“Sneeuwtekort In Oostenrijk
De kampioenschappen alpineskieën in Filzmoos ….. FILZMOOS….gaan
niet door. Er ligt geen sneeuw op de hellingen.”
Eigen schuld, dikke bult. Wie gaat er dan ook naar Filzmoos als je lekker thuis
kunt zitten.
“Winteropruiming
Nù 50% korting op de hele collectie.
Alles moet weg.”
Ja ja en dat moet ik geloven.
Gaat u wel eens winkelen in de stad?
Nou, ik niet.
Ik ben al twintig jaar niet in de stad geweest en ik ga er ook nooit meer naartoe
ook. Dan maar geen (warme) kleren.
Je zult wel moeten, Kommer. Het is te koud.
Ik moet niks, ik moet helemaal niks.
Je bent bang Kommer.
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Ach, krijg de pip.
Blijf maar lekker zitten, Kommer, lekker in je eentje.
Wat is het toch fijn om thuis te zijn.
Oost west thuis best
“HET WEER
Kijk, daar heb je wat aan.
“230ste dode door vrieskou
De vrieskou in….”
De pindakaas is bevroren. Hij loopt naar de kast en probeert een andere pot en nog een pot.
Allemaal bevroren.
Kommer gaat rillend van de kou naar bed.

drummer:

Droom maar zacht.
Je bent al bijna zeven, je bent al bijna acht
droom maar weg, droom maar over een prinses
je bent al bijna vijf, je bent al bijna zes
droom maar door, de deur staat op een kier
je bent al bijna drie, je bent al bijna vier
droom maar van de zee
je bent al bijna één, je bent al bijna twee
neem maar een duik
je bent al bijna nul, lekker in de buik
lekker wiegen in je moeder
Wat ben je aan het doen?

Kommer kan niet slapen van de kou.

Kommer:

Moet je niet iets doen?
Hebt u het koud, of heb ik het koud, of is het koud?
Of ben ik gewoon koud?

Kommer staat op en kijkt uit het raam. Hij weet niet meer waar hij het zoeken moet van de
kou.
De dag wil maar niet beginnen.
Wanneer gaat de dag beginnen?
Ik moet zeggen dat ik nog nooit meegemaakt heb dat de dag niet begon.
Dat heb ik dus nog nooit meegemaakt.
Ik wist niet eens dat het kon.
Nou Kommer, dan maak je dat ook eens mee.
Eigenlijk is het wel beter zo. Dan ben je eindelijk van het gezeur af. Je hoeft
niets meer te doen.
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Helemaal niets.
Wat is het toch fijn om thuis te zijn.
Oost west thuis best.

Kommer ziet blauw van de kou maar doet toch alsof hij het geweldig naar zijn zin heeft. Hij
slaat fluitend een wak in de vloer van zijn huisje en gaat lekker zitten vissen.
Na een tijdje heeft hij nog steeds niks gevangen. Hij pakt zijn krant erbij.
Hij slaat los van zijn huis.

Kommer:

Ahhhhhhh

Heel veel welkomstherrie.
Kommer zoekt zijn oordopjes en komt er tot zijn grote schrik achter dat hij ze kwijt is. Als het
weer stil is, staat er opeens een leeg glazen potje. Er staat iets op.

Kommer:

NIET OPENMAKEN.

Kommer maakt het potje open.
Onmiddellijk steekt er een zware storm op. Ook de muzikanten dreigen weg te waaien.
Kommer doet het potje weer dicht.
Het houdt op met waaien.

drummer:

Nou, dan ga ik maar weer.

Kommer:

Ja, de groeten thuis.

Kommer doet het potje weer open.
Het begint weer te waaien.
Het hele verhaal begint weer opnieuw.
Ze beginnen in de storm tegen elkaar te praten. Niemand verstaat iets. Kommer doet het potje
weer dicht.

drummer:

Ik zei, wat waait het hard hè.

Kommer:

Het waait helemaal niet.

drummer:

Het waait wel.

Kommer:

Het waait niet.

drummer:

Welles
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Kommer:

Nietes

drummer:

Welles

Kommer:

Nietes
Er is geen wind.

drummer:

Welles

Kommer:

Nietes

drummer:

Welles

Kommer:

Nietes

drummer:

Welles

Kommer:

Nietes
Die wind is nep en volgens mij zijn jullie ook nep.

musici:

Nietes

Kommer:

Welles

musici:

Nietes

Kommer:

Welles
U fantaseert maar wat.

drummer:

Welles

Kommer:

Wat?

drummer:

Wat?

Kommer:

U zei welles

drummer:

Ja

Kommer:

Nee
U fantaseert maar wat, zei ik.
En toen zei u, welles

drummer:

Ja

Kommer:

U fantaseert maar wat.

drummer:

Ja.
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De musici barsten in lachen uit.
Opeens hebben ze twee mutsen op en daarna verdwijnen ze.

Kommer:

Idioten.
Stomme idioten.
Waar komen die lekkere warme mutsen eigenlijk vandaan?
Ook uit een potje?

Hij zit opeens op een bankje. Hij heeft het erg koud. De musici zitten naast hem.

drummer:

Kunt u een beetje verder weg gaan zitten?
Nee, nog een beetje verder weg. Zo ja. Zo is het goed.
Nee, niet te dicht bij mij.

De drummer tovert een komkommer uit een potje. en neemt een hap. Hij biedt Kommer de
komkommer aan.

Kommer:

Nee dank u.
Ik houd niet van mensen.

drummer:

Ach, we houden allemaal wel ergens niet van.
Ik houd niet van komkommers.
Ze klinken nergens naar en je kan er heel slecht mee drummen.

De klarinettiste opent een leeg potje en haalt er een briefje uit. Ze legt het op de bank.
De klarinettiste gaat weg en laat de brief naast Kommer achter.

Kommer:

(leest) GEHEIME LIEFDESBRIEF
TWEE DOOSJES EIEREN
EEN PAK TOILETPAPIER, LIEFST ZACHTE
IK HOUD VAN U, IK ZAL OP U WACHTEN
EEN BLIKJE TOMATENSOEP
TWEE VELLETJES SCHUURPAPIER, LIEFST RUWE
IK BEN VOOR ALTIJD DE UWE
SERVETJES, LIEFST AL GEVOUWEN
MET U ZAL IK TROUWEN

drummer :

U mag hem wel houden.

Kommer scheurt de liefdesbrief in tweeën en stopt er zijn oren mee dicht.
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Kommer:

Ik hoef hem niet.

Opeens zit Kommer in een restaurant. Op zijn tafel ligt een servet.

Kommer:

Oost west thuis best.

Het huilen staat hem nader dan het lachen. Volgt een act van een treurige man alleen in een
restaurant.
Ober, kan ik bestellen?
Ober, voordat ik bestel, kan ik met een liefdesbrief betalen?
Ober, kan de verwarming wat hoger?

Er komt nog steeds geen ober.
Ineens komt er een man op ski’s binnen en schuift bij Kommer’s tafeltje aan
Het is de man die bijna kampioen Alpineskieën in Filzmoos was geworden. De kampioen is
uiterst warm gekleed in zijn turboskiepak.

Skiër:

U kunt hier beter niet gaan eten, want de bediening is heel slecht.

Kommer:

Oh.

Ze barsten in huilen uit en houden plotseling weer op.

skiër:

Ik heb het warm.

Kommer:

Ik heb het koud.

skiër:

Het is allemaal de schuld van het weer.
Bent u hier voor de winteropruiming?

Kommer:

Nee hoor, ik zat gewoon te vissen want de dag wou maar niet beginnen en
toen…

skiër:

….en toen werd het te koud.

Kommer:

Ja.

skiër:

Dat denk ik omdat ik dacht dat ik vandaag kampioen alpineskiën in Filzmoos
zou worden……
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Kommer:

Filzmoos?

skiër:

….en toen werd het te warm. Weg sneeuw. Heel vreemd allemaal.

Kommer:

Ja, heel vreemd.

skiër:

Het weer is nooit waar het wezen moet.
Nou ja, misschien is het allemaal maar fantasie.

Kommer:

Ik heb helemaal geen fantasie.
Ik ben geboren zonder fantasie.
Als ik de krant lees, zie ik alleen letters en niet wat er gebeurt.
En als ik mijn ogen dicht doe dan zie ik niks.
Alleen maar zwart.
Fantasie.

skiër:

Waar heeft u die pyjama vandaan?
Uit een potje?

Kommer:

Nee natuurlijk niet.
Waar heeft u dat lekkere warme pak vandaan?
Ruilen?

De skiër stopt zijn skipak in een leeg potje en wordt weer drummer. Kommer bevindt zich
opeens weer in zijn huis. Hij is opgelucht dat hij thuis is. Hij doet zijn routine en vindt het
turboskiepak in de kast. Hij heeft het nog steeds koud. Blij trekt hij het pak aan.
Hij draait het kraantje open en merkt dat het water weer stroomt.
Hij smeert een boterham met pindakaas en merkt dat die niet meer bevroren is.

De krant valt op de mat. Kommer doet de deur open en kijkt of hij nog iemand ziet.

Kommer:

Hé!
HET WEER
Vandaag warm en zonnig, temperaturen oplopend tot + 15 graden.

Kommer trekt zijn turboskiepak weer uit.
Rotweer. Verrottend rotweer. Altijd anders.
Ik word hier schijtziek van. Ongelooflijk schijtziek.
Het weer is nooit waar het wezen moet.
Eet smakelijk Kommer.
Eet smakelijk in je eentje.
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Kommer leest nog in de krant:

VROUW ZOEKT MAN
Meisje zonder boot zoekt man met boot om samen de rivier af te varen.
Misschien ontdekken we iets moois.
Ik houd van pindakaas en snorren
Schrijf je mij?
Liefs, Carla

Kommer:

Ik pieker er niet over.
Aan het werk.

Kommer wil naar buiten gaan maar de deur gaat niet open. tijdens het duwen en trekken
draait de deur uit zijn huis. Als hij eindelijk open gaat staat Kommer in een totaal onbekende
wereld.

Kommer:

Aaaaaaaah..
Hallo (lo lo lo lo)
Hállo (hállo hállo hállo)
Is hier iemand? (mand mand mand)

Plotseling staan op een podiumpje in de spotlights een paar tapdance schoenen. Kommer
loopt er heen en pakt ze. Dan staat hijzelf middenin in de spotlight en klinkt er opzwepende
circusmuziek.
Kommer redt zich eruit en krijgt tot zijn verbazing applaus. (ook op band?)

speaker:

En nu dames en heren, houd uw adem in, want hier komt Koemer de wilde
dierentemmer.

Kommer krijgt een hoepel toegeworpen en redt zich er alweer uit.

Kommer:

Diet ies Carla, sai ies ein taiger en spriengt door et oepeltje
Allee up
Allee up

Hij ontvangt daverend applaus. Hij krijgt er lol in en haalt spontaan een paar grappen uit.
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Speaker:

En nu dames en heren, zal Kommer dit potje openmaken en precies dertig
seconden het meisje in het potje zoenen. Precies dertig seconden.
Precies dertig seconden, niet meer en niet minder.

Kommer draait lacherig het lege potje open. Hij ziet geen meisje. Hij begint te zoenen, eerst
volkomen droog maar daarna komt er zowaar passie in het spel en vergeet hij zichzelf en de
tijd volledig. Hij zoent veel te lang, en zelfs als de musici allang uitgeteld en uitgespeeld zijn,
zoent Kommer nog door.
Ze zetten hem al zoenend in zijn eigen huisje.
Kommer is tot over zijn oren verliefd op het meisje in het potje.
Ze eten samen gezellig een boterham met pindakaas.

Kommer:

Eet smakelijk.

Kommer haalt een briefje uit het potje.
Hij doet zijn oordopjes in en weer uit en zingt:

Kommer:

TWEE DOOSJES EIEREN
EEN PAK TOILETPAPIER, LIEFST ZACHTE
IK HOUD VAN U, IK ZAL OP U WACHTEN
EEN BLIKJE TOMATENSOEP
TWEE VELLETJES SCHUURPAPIER, LIEFST RUWE
IK BEN VOOR ALTIJD DE UWE
SERVETJES, LIEFST AL GEVOUWEN
MET U ZAL IK TROUWEN

De krant valt op de mat. Kommer rukt de krantenjongen zijn huis in.

Kommer:

Weet je wat daarin zit?
Een meisje
Er zit een meisje in
Ze kijkt naar mij
Nee naar mij
Ze kijk niet naar jou.
Ze kijkt naar mij en ik kijk terug
Zie je?

drummer:

Nee.

Kommer:

Kijk goed.

drummer:

Ik zie niks, meneer.

Kommer:

Weet je het zeker?
14
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drummer:

Ja, meneer.

Kommer:

En nu dames en heren, zal Kommer dit potje openmaken en precies dertig
seconden het meisje in het potje zoenen. Precies dertig seconden. Dat heb ik
gedaan en dat is gebeurd!

drummer:

Volgens mij is het allemaal fantasie, meneer.

Kommer:

Wat?

drummer:

Volgens mij is het allemaal fantasie.

Kommer:

Fantasie. Fantasie.

drummer:

Er is hier maar één meisje en dat zit daar.

Hij geeft Kommer een vette knipoog en gaat weer weg. Kommer begrijpt de hint met moeite
en maakt zich op voor een grote verleidingsscene. Hij kamt zijn snor, pakt een lekkere pot
pindakaas met een strik erom uit de kast en gaat de deur uit naar de klarinettiste. Gesteund
door de drummer neemt hij haar mee naar een rustig plekje en brengt haar een serenade.

Kommer

Als jij een meisje was met blonde haren
Dat van pindakaas hield en van varen
Nou, dan wist ik het wel.
Als jij een meisje was met blauwe ogen
Die altijd lachten en nooit logen
Nou, dan miste ik je wel
Dan kreeg ik als ik thuiskwam van mijn werk
van jou een zoen
En dan zou ik gewoon gaan zitten
Want jij zou alles voor me doen
Jij zou mijn pyjama wassen
En mijn beddenlaken
En jij zou als het even kon
ons bed wat breder maken
En ik zou ’s avonds lezen in de krant
dat ik getrouwd was met het aller allermooiste meisje van het land
En jij zou zeggen, Kommer, ik zal altijd van je houden
want jij bent zo lekker nukkig
En dan leefden we nog heel lang en gelukkig

De klarinettiste verkoopt Kommer een dreun.
Kommer:

Maar Carla.
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klarinettiste: Ik heet Dominique.

Woedend en vernederd gaat Kommer weer naar huis. Hij propt uit pure frustratie het skipak
in het potje en pakt de krant.

Kommer:

HET WEER
Kijk, daar heb je wat aan.

Kwel komt binnen.

Kwel:

Rotvolk. Rottig volk.Verrottend rotvolk.

Kommer kijkt verbijsterd toe hoe Kwel zíjn spulletjes op orde brengt, de tafel dekt, een pot
pindakaas uit de kast pakt en aan tafel gaat zitten alsof het de gewoonste zaak van de wereld
is. Kwel stapt in het bed van Kommer en gaat slapen.

Kwel:

Doet u even het licht uit?

Kommer doet het licht uit en stapt ook in zijn bed.
Hij schrikt zich kapot.

Kommer:

Waaaaah.
Bent u echt?

Kwel:

Natuurlijk ben ik echt.
Kwel. Aangenaam.

Kommer:

Kommer. Ook aangenaam.

Kwel:

Zeer aangenaam.

Kommer:

U ook zeer aangenaam.

Kwel:

Dank u.

Kommer:

Niets te danken.

Kwel:

Goedenacht.

Kommer:

Slaap zacht.
16
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Ze krijgen enorm gedoe over het samen in bed liggen.

Kwel:

En nu mijn bed uit.

Kommer:

Dit is mijn eigen bed.

Kwel:

Ach man, ga je moeder pesten. Dit is al meer dan twintig jaar mijn bed.
Dat is al meer dan twintig jaar mijn tafel. Dit is mijn huis.
En buiten ligt mijn boot.

Kommer:

Uw boot?
Wat moet u met die boot?

Kwel:

Ik vaar het veer.

Kommer:

Heen en weer?

Kwel:

Natuurlijk heen en weer.

Kommer:

Ik ook.

Kwel:

Hoe kan het dan dat wij elkaar nog nooit tegen gekomen zijn?

Kommer:

Misschien ging u heen als ik weer ging en u weer als ik heenging.

Kwel:

Ach man, krijg het heen en weer.
En nu mijn bed uit, ik wil slapen.

Kommer:

Ik pieker er niet over. Dit is mijn bed. En dat is mijn tafel in mijn huis en
buiten ligt mijn boot. En nu opgesodemieterd.

Kwel:

Wat denkt u eigenlijk wel!

Kommer:

Ik weet heel goed wat ik denk.
Maar u fantaseert maar wat.

Kwel:

Wat?

Kommer:

U fantaseert maar wat.

Kwel:

Fantasie. Fantasie.
Mensen zoals wij hebben helemaal geen fantasie.
Wij zijn geboren zonder fantasie.
Als ik de krant lees, zie ik alleen letters en niet wat er gebeurt.
En als ik mijn ogen dicht doe dan zie ik niks.
Alleen maar zwart.
Fantasie.
17
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Kommer vermoordt Kwel en gaat daarna aan het werk.
Hij begroet de mensen in pyjama en met grote tegenzin.

Kommer:

Als u zich afvraagt, waarom heeft die man zijn pyjama nog aan, wel dan is het
antwoord: waarom zou ik mijn pyjama uittrekken als ik hem vanavond toch
weer aan moet. Gaat u dicht bij elkaar zitten om de boot een beetje in
evenwicht te houden. Als we omslaan is het uw schuld, niet de mijne en u
krijgt geen geld terug. U wilde zelf naar de overkant. Ik heb nergens om
gevraagd. Ik zeg nooit iets als me niks gevraagd wordt en als me iets gevraagd
wordt zeg ik het ook niets. Dan weet u dat. Ik mijn leven, u het uwe. Kinderen
mogen mee als ze stil zijn en niet opeens gaan rondrennen omdat ze de hele
boot willen zien. De boot is van mij en die blijft van mij. Je gaat ergens zitten
en dan blijf je daar zitten. Trossen los, voeten binnenboord, ogen uit je zak.

Vloekend en zuchtend vaart hij de mensen naar de overkant. Hij doet eerst zijn oordopjes in
voordat hij begint te zingen:

Boot wat zeg je van mijn vissen
Boot wat zeg je van mijn haai
Hebben ze dan geen mooie vinnen
Of vind jij de kleur wat saai
Boot wat zeg je van mijn vissen
Boot wat zeg je van mijn haai

Na een lange dag heen en weer varen, komt hij thuis.
Kommer is ongelukkig. Hij eet niet meer.
Kommer schrijft een brief.

Kommer:

Beste Kwel,
Eigenlijk mis ik je wel een beetje.
Nee
Beste Kwel,
Eigenlijk mis ik je wel.
Kom je alsjeblieft weer hier wonen?
Dan varen we samen het veer
Jij het heen, ik het weer
Of andersom
Of andersom
Schrijf je me?
18
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Kommer
Nee
Je vriend Kommer

Kommer gaat naar het postkantoor om de brief te posten.

drummer:

Als ik u was zou ik daar geen brief versturen. De bediening is er heel slecht.

Kommer drukt op de bel die een heel ander geluid geeft. Na een hele tijd komt er een zeer
bijziende vrouw.

Kommer:

Goedemorgen. Ik wil een brief versturen.

vrouw:

Waar moet hij heen?

Kommer:

Dat staat daar.

Kommer wijst het adres aan op de brief en de vrouw geeft een keiharde stempel op zijn
vinger.

vrouw:

Is hij met de hand geschreven of met een typemachine?

Kommer:

Met de hand.

vrouw:

Wat staat erin?

Kommer:

Iets heel belangrijks.

De vrouw zet een klein potje op de toonbank en begint de brief in kleine stukjes te scheuren en
in het potje te doen. Ze doet het potje dicht, schudt het flink en plakt er een sticker NIET
OPENMAKEN op.
Kommer is perplex.

Kommer:

Bent u gek geworden. Dat is een heel belangrijke brief.
Geef terug.

vrouw:

Nee. Dichte potjes mogen niet meer open.
Regels zijn regels.

Kommer:

Geef terug.
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Kommer vecht om het potje weer in handen te krijgen wat ook uiteindelijk lukt.

drummer:

Wat ben je aan het doen?
lekker wiegen in je moeder
je bent al bijna nul, lekker in de buik
neem maar een duik
je bent al bijna één, je bent al bijna twee
droom maar van de zee
je bent al bijna drie, je bent al bijna vier
droom maar door, de deur staat op een kier
je bent al bijna vijf, je bent al bijna zes
droom maar weg, droom maar over een prinses
Je bent al bijna zeven, je bent al bijna acht
Droom maar zacht.

Kommer wordt wakker. De volgende dag.
De krant valt op de mat. Kommer wil hem gaan lezen. Er wordt geklopt.

Kommer:

Wat moet je?

jongen:

De mensen vragen zich af waar u blijft, meneer.

Kommer:

Welke mensen?

jongen:

De mensen die naar de overkant willen. En de mensen van de overkant die
weer terug willen. Ze worden ongeduldig want de dag is allang begonnen.

Kommer:

Wat heb ik met dat rotvolk te maken. Vooruit, ga je moeder pesten.

Hij gooit de deur dicht.

Mensen, je hebt er niks aan.
“HET WEER”
Kijk, daar heb je wat aan.
“Vandaag is er geen weer.”

Kommer barst in huilen uit. De jongen loopt gewoon zijn huis binnen.

jongen:

Is er iets meneer?
20
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Kommer:

Er is geen weer meer.

jongen:

Hoe komt u daar nou bij?

Kommer:

Het staat in de krant.
Hier: Vandaag is er geen weer.

jongen:

Ach, ze zeggen maar wat.

Kommer:

Wat moet ik zonder weer?

jongen:

Als ik u was zou ik gewoon mijn fantasie gebruiken, meneer.

Kommer:

Wat?

jongen:

Fantasie doet wonderen, meneer.

Kommer:

Ik heb…
Vooruit, ga je moeder pesten.

De krantenjongen gaat weg.
Kommer pakt zijn potje met zijn brief, en nog een paar andere potjes.

Kommer:

Wat zit er in die potjes?
Winter.
Winter?
Ja winter. We hebben “winteropruiming”. Vandaag de laatste dag.
Alles moet weg.
Wat zal het zijn?
Nou, doe maar een potje kou.
Droge kou, natte kou, ijskou.
Heeft u ook sneeuw?
Droge sneeuw, natte sneeuw, lawine, sneeuwstorm.
Doe maar een sneeuwstorm.
Grote, kleine?
Doe maar een kleintje. Een kleine sneeuwstorm.
Is het een cadeautje?
Ja.
Voor mezelf.

Kommer pakt het potje huilend in een krant in.

Dat is dan één liefdesbrief.
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Kommer betaalt en krijgt het potje.

Dank u.
Zo, u kunt het er thuis eens lekker van gaan nemen.
Ja.
Oost west thuis best. Dag meneer. Tot de volgende keer.

Kommer pakt zijn potje uit.
Kommer:

NIET OPENMAKEN

Hij maakt het open. Het begint te sneeuwen in zijn huisje. Hij is
aangenaam verrast en fleurt weer helemaal op. Er wordt geklopt. Kommer doet open. Kwel
staat voor de deur.
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