
BEER

BEER zwaait naar de 
wuivende toppen van de bomen.

Verder is er in
het HELE BOS
niets 
te doen

BEER doet zijn best om 
HET HELE BOS te zien.

Maar te veel bomen 
staan 
door elkaar 
in de weg.

Niks aan.
BOS

EEKHOORN rent voorbij.

EEKHOORN, WAAROM? Vraagt BEER
WAAROM al die eikeltjes? 

DAAROM! Antwoordt EEKHOORN.

Als je je te pletter verveelt, 
heb je niets aan EEKHOORN. 

Nog steeds is er 
Niks.
Niets 
Noppes
Nada
Niente
te doen.

BEER verveelt zich nog 
platter te pletter 
dan een rots 
die in het ravijn 
te pletter is geslagen en
voor ALTIJD 
is blijven liggen.  



NU zal er toch wel iets gaan gebeuren?

Maar nee.
Nog steeds 
Niets te doen.

NU!? 
BEER kijkt om zich heen. 

Niks. 
Stom bos. 

NU!?
BEER luistert naar geritsel

Weer niks. 
Stommer bos

NU DAN!? 

Alweer niks.
Stommerde nog stommer bos.

NU DAN!!?? 

Nog een keer, alweer niks.
Stommerde stomste nog stomster bos. 

NU DA...JA! 

Als uit het niets, 
landt UIL 
op de dikste 
dichtstbijzijnde 
dennentak. 

Beers verveling ontplettert 
in een oogwenk: 

UIL is helemaal WIT. 



WIT

Zulk WIT heeft BEER nog nooit gezien.

“Waarom, waarom, waarom, waarom, waarom, 
waarom, waarom, waarom?” Denkt BEER. 
WAAROM is BEER zijn lievelingswoord.

“UIL, WAAROM?” Vraagt BEER
WAAROM al dat WIT?

Omdat, omdat, omdat, omdat, omdat, omdat, 
omdat, omdat, omdat, omdat. Denkt UIL. 
OMDAT is UIL zijn lievelingswoord. 

BEER. OMDAT, antwoordt UIL,
OMDAT ik in de winter met sneeuw-WITTE 
veren onzichtbaar ben.

UIL, WAAROM? Vraagt BEER
WAAROM kan ik U in de winter niet zien? 

BEER, OMDAT, anwoordt UIL,
OMDAT HET HELE BOS bedekt is
met een dikke laag WITTE sneeuw. 

UIL, WAAROM, vraagt BEER
WAAROM kunt U wel HET HELE BOS zien?

BEER, OMDAT andwoordt UIL,
OMDAT een UIL kan vliegen.

UIL en BEER hebben een fijn gesprek 
vol lievelingswoorden:

WAAROM dit?
OMDAT zus...

WAAROM dat?
OMDAT zo...

WAAROM wel?
OMDAT niet...
WAAROM niet?

OMDAT wel...
WAAROM nooit?
OM...DAAROM! EEKHOORN rent vlak voor UIL 
langs.

EEKHOORN, WAAROM? Vraagt UIL opeens.
WAAROM al die eikeltjes? 

UIL is onder de indruk: 
WAAROM is een fijn woord.
WAAROM is een soort OMDAT 
maar dan ANDERSOM.



BEER, WAAROM? vraagt UIL.
WAAROM heb ik nog nooit bruine beren in de 
sneeuw gezien?

UIL, OMDAT, antwoordt BEER opeens
OMDAT bruine beren ALTIJD slapen 
in de winter, in een hol.

BEER is onder de indruk:
OMDAT is een fijn woord.
OMDAT is een soort WAAROM,
maar dan ANDERSOM. 

BEER, WAAROM? Vraagt UIL
WAAROM slapen bruine beren 
in de winter, in een hol?

UIL, OMDAT... 
OMDAT...
OMDAT...
OMDAT...

BEER, WAAROM? Vraagt UIL
WAAROM wordt je kop helemaal ROOD?

UIL ook met al die vragen.
WAAROM is zijn lievelingswoord, 
UIL moet ervan afblijven. 

DAAROM! Roept BEER
DAAROM! is een goed woord 
als je met een rode kop naar 
De BEEK wilt rennen.



ZALM

ZALM zwemt door de schuimende koppen van 
de golven.

Verder is er in
de HELE BEEK
niets 
te doen.

ZALM doet zijn best om 
DE HELE BEEK te zien.

Maar te veel rotsen 
staan 
door elkaar 
in de weg.

Niks aan.
BEEK..

EEKHOORN rent voorbij.

EEKHOORN? HOE? Vraagt ZALM
HOE kom je aan al die eikeltjes? 

DAAROM! Antwoordt EEKHOORN.

Als je je te pletter verveelt, 
heb je niets aan EEKHOORN.

Nog steeds is er 
Niks.
Niets
Noppes
Nada
Niente
te doen.

ZALM verveelt zich nog 
platter te pletter 
dan een rots 
die in de beek 
te pletter is geslagen en
en voor ALTIJD 
is blijven liggen.  



Er zal toch wel iets gaan gebeuren?

Maar nee.
Nog steeds 
Niets te doen.

Niks aan.
Beek.

NU!? 
ZALM kijkt om zich heen. 

Niks. 
Stomme beek. 

NU!?
ZALM luistert naar gesuis

Weer niks. 
Stommere beek

NU DAN!? 

Alweer niks.
Stommerde nog stommere beek.

NU DAN!!?? 

Nog een keer, alweer niks.
Stommerde stomste nog stomstere beek. 

NU DA...JA! 

Als uit het niets, 
verschijnt zijn vriend BEER 
hijgend
op de dikste 
dichtstbijzijndste
rots. 

ZALMs verveling ontplettert 
in een oogwenk: 

BEER ziet helemaal ROOD. 



ROOD

Zulk ROOD heeft ZALM nog nooit gezien.

Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, 
hoe, hoe, hoe, hoe, …Denkt ZALM. 
HOE is ZALM haar lievelingswoord.

“BEER, HOE?” Vraagt ZALM
HOE kom je zo ROOD?

ZALM, antwoordt BEER,
"Ik probeerde  
HET HELE BOS te zien, 
toen landde er 
een sneeuw-WITTE UIL
die in de winter 
onzichtbaar is.

BEER, HOE? Vraagt ZALM,
HOE kan UIL in de winter onzichtbaar zijn?

OMDAT 
HET HELE BOS
bedekt is met 
een dikke laag 
WITTE sneeuw.

BEER, HOE? Vraagt ZALM 
HOE kan UIL wel HET HELE BOS zien?  

ZALM, OMDAT, antwoordt BEER.  
OMDAT een UIL kan vliegen. 

BEER, HOE? Vraagt ZALM
HOE verliep het gesprek met UIL verder?

WAAROM vraag je dat?
OMDAT je zo ROOD bent.
BEGIN jij nu ook al? 
HOE begin ik?
ANDERSOM!

BEER, HOE? Vraagt ZALM
HOE ANDERSOM?



ZALM, HOE? vraagt BEER,
HOE komt het, dat UIL nog nooit, 
ergens in HET HELE BOS,
grijze zalmen in de sneeuw heeft gezien?

BEER, OMDAT, antwoordt ZALM,
OMDAT grijze zalmen in de winter  
ALTIJD in de zee zwemmen.

ZALM is onder de indruk:
OMDAT is een fijn woord.
OMDAT is een soort HOE,
maar dan ANDERSOM. 

ZALM, WAAROM? Vraagt Beer.
WAAROM zwemmen zalmen 
in de winter in de zee?

BEER, OMDAT... 
OMDAT...
OMDAT...
OMDAT...

ZALM, HOE? Vraagt BEER 
HOE komt het dat jij nu zo'n RODE kop krijgt?

BEER ook met al die vragen.
HOE is haar lievelingswoord, 
BEER moet ervan afblijven. 

DAAROM! Roept ZALM
DAAROM! is een goed woord als je 
met een rode kop door 
De BEEK wilt zwemmen.



ANDERSOM

BEER, HOE? Vraagt Zalm. 
HOE moeten we 
OMDAT te weten komen? 

ZALM, WAAROM? Vraagt BEER.
WAAROM doen we 
deze winter niet eens 
alles ANDERSOM? 



EEKHOORN

BEER en ZALM zitten in de 
wuivende top van de hoogste boom.

Verder is er 
in HET HELE BOS
geen beer te zien.

Verder is er 
in DE HELE BEEK
geen zalm te zien.

OMDAT het koud is.
OMDAT er niets te eten is.

Niks aan.
WINTER

Ze proberen De WINTER te zien

Maar veel te veel 
sneeuwvlokken
dwarrelen
door elkaar 
in de...SNEEUW!
SNEEUW! EEKHOORN rent 
juichend voorbij met een heleboel 
lekkere eikeltjes in zijn pootjes. 

DAAROM! zegt EEKHOORN,
DAAROM heb ik zo hard gerend. 

Als je honger hebt in de winter
heb je echt iets aan EEKHOORN.

Er is van alles 
meer
groter
beter
lekkerder
warmer
te eten.

EEKHOORN verveelt zich nooit
want eikeltjes die
op de aarde te pletter slaan,
en voor ALTIJD blijven liggen.
groeien uit tot bomen met 
nog meer eikeltjes eraan.  



UIL

UIL vliegt over de witte
besneeuwde boomtoppen.

UIL ziet HET HELE BOS 

Er niks,
niets te zien. 

Er zal toch wel iets gaan gebeuren?

Maar nee.
Nog steeds 
Niets te zien.

Niks aan.
Winter.

NU!? 
UIL kijkt om zich heen. 

Niks. 
Niemand.
Stomme winter. 

NU!?
UIL luistert naar vallende vlokken sneeuw.

Alweer niks.
Stommerde nog stommere winter.

NU DAN!!?? 

Nog een keer, alweer niks.
Stommerde stomste nog stomster winter. 

NU DA...JA! 

Als uit het niets, 
verschijnen BEER en ZALM,
sneeuwballen gooiend. 
op de dikste 
dichtstbijzijnde rots 
bouwt ZALM een sneeuwpop.

UIL's verveling ontplettert 
in een oogwenk: 

Zulk BRUIN had UIL nog nooit gezien.
Zulk GRIJS had UIL nog nooit geizen.

Maar niemand zag  de sneeuw-WITTEUIL. 
OMDAT UIL onzichtbaar is in de winter.



SNEEUW

We rollen ballen in de sneeuw,
de rulle sneeuw die knerpt,
als jij een zachte poederbal,
in mijn nekvel werpt.

Ik schud me uit en werk stug door,
die sneeuwpop, die moet klaar,
ik ploeter door de dikke laag,
terwijl ik naar je staar.

Je zakt zo weg in diepe sneeuw,
je komt niet meer vooruit,
zo duurt ons bouwwerk wel een eeuw,
jij helpt me echt geen fluit, 

Van binnen grom ik als een beer,
maar ik houd mij kalm,
het blijkt elke winter weer:
sneeuw is lastig voor een zalm.  


