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Personages
Assepoes
de vader van Assepoes
petemoei
stiefmoeder
Imelda en
Griselda (de twee stiefzusjes)
een lakei
man (die achtereenvolgens kapper, schoenmaker, hoedenmaker, tasjes- en jasjesverkoper en
parfumier is)
de koetsier
de prins
de koningin

De rollen van petemoei, stiefmoeder en koningin zijn geschreven als dubbelrollen voor één
actrice, zoals ook alle mannenrollen geschreven zijn als dubbelrollen voor één acteur.
Dit niet zozeer om inhoudelijke redenen als wel om praktische: het destijds beschikbare
aantal acteurs.
Het stuk kan natuurlijk, indien gewenst, met meer acteurs gespeeld worden.
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Assepoes:

Papa, ik heb gedroomd vannacht.

vader:

Dat is heel erg mooi kindje.

Assepoes:

Ik heb gedroomd dat ik iemand anders was.
Van buiten was ik nog hetzelfde, maar van binnen was ik iemand anders.
Snap je dat?

vader:

Nee.

Assepoes:

Ik was heel erg mooi van binnen.
Ik kon zweven in de ruimte.
Ik kon dansen op een vloer van ijs.
Ik had geen gewichten aan mijn voeten.
En iedereen die ik tegenkwam riep: O wat mooi!
Ze waren blij.
Ze waren blij dat ik zo mooi kon dansen.
Dus ik danste en ik zong en ik was gelukkig.
En de mensen werden blij.
Zo'n soort meisje was ik in mijn droom.

De vader begint te huilen
Assepoes:

Blijf je vandaag weer de hele dag in je pyjama?

vader:

Ja.

Assepoes:

Gaan we niet naar buiten?

vader:

Nee.

Assepoes:

Zullen we een spelletje doen?

vader:

Nee.

Assepoes:

Wil je eerst wat eten?

vader:

Ja.
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Assepoes:

Wat?

vader:

Chocola.

Assepoes:

Je eet alleen maar chocola

vader:

Met brood.

Assepoes:

Brood en chocola.

vader:

En limonade.

Assepoes:

Brood en chocola en limonade, daar kun je niet van leven.

vader:

Ik leef toch.
Kijk, ik leef toch kindje.

Assepoes:

Het is niet goed.
Je krijgt een mandarijntje.
En daarna gaan we iets leuks doen

De vader begint nog harder te huilen.
Lied
vader:

Hou op met zeuren kleine meid
We gaan geen leuke dingen doen.
We gaan niet naar het strand
Niet naar de dierentuin
We gaan geen eendjes voeren
Vandaag en morgen niet
En overmorgen niet
En overovermorgen niet
Hou op met zeuren kleine meid
Je vader heeft verdriet

Assepoes:

Wat wil je dan.

vader:

Ik wil alleen maar zoenen met je moeder.
5

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 26 juni 2019

Luister kindje.
Laat mij van je moeder spreken.
En van de liefde want dat is hetzelfde.
Je moeder en ik, wij waren altijd samen.
En ook als we niet samen waren, wist ik dat ze bij me was.
Als ik haar vast hield, werd ik warm van binnen.
Dan kreeg ik blosjes op mijn wangen. Dan zag ik enkel nog hoe goed de
wereld was, begrijp je?
Dat is wat je moeder deed.
En daarom wil ik zoenen met je moeder.
Zoenen zoenen zoenen met je moeder.
En anders niets. En anders niets.
Assepoes:

Papa, mama is dood.

vader:

Oneerlijk hè, wat is het toch oneerlijk.
En nu wil ik chocola.

Vader begint weer te huilen. Petemoei rent huilend langs. Een paar keer.
vader:

Wie is dat?

Assepoes:

Petemoei.

vader:

Luister kindje, ik weet niet wie of wat dat is, die petemoei, maar ze
komt nu wel heel erg ongelegen.

Assepoes:

Vraag dan of ze weggaat.

vader:

Nee, doe jij dat maar.

Assepoes:

Van mij mag ze wel blijven.
Dag papa. Morgen beter.

Assepoes gaat af
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petemoei:

Vader, je dochter verkommert.

vader:

Verkommeren, verkommeren, dat woord ken ik niet.
Praat gewoon.

petemoei:

Ze zal ziek worden.
Ze zal grijs worden van binnen.
Het vuurtje in haar hart zal doven.
Haar haren worden dof. Haar voeten koud.
Haar ogen zullen niet meer zien.
Ze zal sterven.
Ben ik duidelijk?

vader:

Ja.
Sterven?

petemoei:

Bij wijze van spreken.
Je moet iets doen.

vader:

Ik weet het niet. Ik weet het niet.

petemoei:

Akelige luizenbol.
Haal je vette billen van die stoel.
Sta op.

vader:

Wat wil ze dan?

petemoei:

Wat wil ze dan?
Wat wil een kind?
Een kind wil buiten spelen met vriendinnetjes. Een kind wil koekjes bakken.
In de winter dan. In de zomer wil ze zwemmen. En tussendoor wil ze op
schoot.

vader:

Mooi, dan kan ik blijven zitten.

Lied
petemoei:

Sta op vervelend ventje.
Poets je tanden
Kleed je aan
Kijk eens wat een viezigheid tussen je tenen
Als ik je dochter was
7
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Was ik allang verdwenen
Naar een ver vakantieparadijs
Of naar een leuke tante
Dan bleef ik niet bij jou
Niet bij zo'n ouwe leren schoen
Sta op vervelend ventje
Ga iets doen!
vader:

Wat moet zo'n meisje met een man als ik.
Die heeft een moeder nodig.

petemoei:

Jij je zin.

Er wordt gebeld.
vader:

Ja?

stiefmoeder:

Wat?

vader:

Ja, wat wilt u?

stiefmoeder:

Niets, ik....

vader:

Komt u binnen.

stiefmoeder:

Waarom zou ik?

vader:

Nou, u hebt gebeld nietwaar?

stiefmoeder:

Ik gebeld? Ik zou niet durven.

vader:

Welwaar. De bel gaat. Ik doe open. U staat hier. U hebt gebeld.

stiefmoeder:

Meneer, nogmaals, ik bel nooit aan bij zulke sjieke huizen.

vader:

Mevrouw, er werd gebeld. Ik doe voor het eerst in drie jaar de deur open.
U hebt geen idee wat dat voor voeten in de aarde heeft gehad.
Wat komt u doen?

stiefmoeder:

Reclame.
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vader:

Reclame?

stiefmoeder:

Ik wilde net een foldertje naar binnen gooien. Ik heb een naaiateliertje. Ik naai
kleren in mijn vrije tijd. Ik moet toch iets verdienen. U ziet het wel aan mij: ik
ben een arme weduwe, meneer. We hebben het niet breed. Maar als u kleren
hebt, die wat versleten zijn dan kan ik ze voor u repareren. Kost niet veel. Al is
geld, als ik het zo mag zeggen voor u waarschijnlijk niet zo'n groot probleem.
Die pyjama. Dat is echte zijde, niet?
Mooi hoor. Draagt zeker heerlijk luchtig hè. In bed, of in de kamer.
Lekker voor de zondagochtend. Is het Indiase of Chinese zijde?

vader:

Voor mijn part is het plastic.
Dag mevrouw.

Vader smijt de deur dicht
petemoei:

Je hebt het niet begrepen. Ga terug.

vader:

Wie is die vrouw.

petemoei:

De nieuwe moeder van je dochter.

vader:

Een weduwe? Met zo'n neus?

petemoei:

Wat is er mis met haar neus?

vader:

De beste vrouw is nog niet goed genoeg voor mijn lieve dochtertje.

petemoei:

Dan kan je heel lang wachten.

vader:

Bovendien is dat niet het belangrijkste.

petemoei:

Wat?

vader:

Een moeder.

petemoei:

O nee, dat is waar ook.
Er was nog iets.

vader:

Speelkameraadjes.
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Meisjes waar ze fijn mee kan ravotten. Koekjes bakken. In de winter dan.
Zwemmen in de zomer. Meisjes die van dat soort dingen houden. Die zoek ik
voor mijn dochter.
De bel gaat.
stiefmoeder:

Dag meneer. Ik wilde toch nog even zeggen dat het me zeer spijt dat ik u zo
ontstemd heb. En dat ik in het vuur van het gesprek vergeten ben te zeggen,
met het oog op al dat naaiwerk dat u mij misschien wilt laten doen, dat u zich
vooral geen zorgen hoeft te maken om de hoeveelheid.

vader:

De hoeveelheid.

stiefmoeder:

Nee, ik bedoel, ook als u veel, heel veel naaiwerk hebt, kunt u bij mij terecht.
Ik heb namelijk twee dochters die mij kunnen helpen.

vader:

Twee dochters.

stiefmoeder:

Twee ontzettend lieve meisjes. Heel voorzichtig en discreet. En heel
nauwkeurig ook. Zij zouden zonder meer uw naam in uw pyjama kunnen
borduren.

vader:

Hoe oud zijn die dochters?

Assepoes loopt langs.
stiefmoeder:

Ongeveer zo oud als dat lieve meisje daar.
Vergeeft u mij meneer, maar ik sta onderwijl een beetje slinks uw kamer in te
gluren. Dat komt, u hebt van dat ontzettend mooie meubilair. Zo smaakvol en
zo duur. Dat moet de hand van een voorname vrouw zijn. Dat kan bijna niet
anders. Uw vrouw misschien. Meneer? Ik zou haar graag ontmoeten
Of.... neemt u mij vooral niet kwalijk, of bent u niet getrouwd?

Vader smijt de deur dicht.
vader:

Ze is op mijn geld uit.

petemoei:

Ze heeft twee dochters.
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vader:

Vast ook met zo'n neus.

petemoei:

Wat is er met die neus?

vader:

Hij staat me niet aan.
Hij staat me gewoon niet aan.
Twee dochters, even oud als...
Het is wel toevallig.
Kent u haar?

petemoei:

Nee.

vader:

Hebt u haar nooit eerder hier gezien?

petemoei:

Nee.

vader:

Nee, ik ook niet.
Ik kan toch niet zomaar een wildvreemde vrouw...
Ik bedoel, wat hebben we gemeen?

Hij doet de deur weer open.
vader:

U bent weduwe?

stiefmoeder:

Jawel meneer.

vader:

Mijn vrouw is dood.

stiefmoeder:

O, wat verschrikkelijk.
O, wat ontzettend naar.
Hoe lang is dat geleden?

vader:

Drie jaar, nu toch alweer.

stiefmoeder:

O, maar dat is niets.
Dat voelt net alsof het gisteren was.
Zo'n wond, die heelt niet snel. En gelooft u mij. Ik kan het weten.

vader:

Wanneer is uw man overleden?
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stiefmoeder:

Even kijken, dat is morgen precies dertien jaar geleden.
Maar de pijn meneer, is nog altijd niet verdwenen.
Die steekt nog dagelijks. Hier middenin mijn hart.

vader:

Ja ja natuurlijk.
Zeg mevrouw, u staat hier zomaar, al die tijd. Wilt u misschien niet even
binnenkomen.

stiefmoeder:

Met alle soorten van genoegen. Dank u wel.

Lied
vader:
stiefmoeder:
vader:
stiefmoeder:

Je moet natuurlijk rustig aan beginnen
Je moet elkaar verkennen, zogezegd
Gesprekken met niet al te lange zinnen
En alles wat nog krom is, praat je recht

vader:
stiefmoeder:
vader:
stiefmoeder:

Dan doe je samen allerhande dingen
Dat is om aan elkaar te wennen dus
Een beetje samen eten, samen zingen
En dan is er vanzelf opeens een kus

va+moe:

En als het dan een stel is
Als er liefde in het spel is
Dan zeg ik
Niets is zo geweldig als een bruiloft
Een bruiloft!
En het liefste nog vandaag

vader:

We hebben slingers nodig
En papieren lampionnen
En confetti en ballonnen
En muziek
stiefmoeder:
vader:

En de vlag moet uitgehangen
Is dat niet wat overbodig?
Welnee
Ik hou van feestelijk en chique
We moeten tafels dekken
Ik wil taartjes en kroketten
Ik wil kilo's chocolade
12
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Melk en puur

stiefmoeder:
vader:

En laat alle mensen weten
Iedereen mag komen eten
Iedereen?
Wordt dat niet wat duur?
Dat ik zoveel lange jaren
Naar 't plafond heb liggen staren
Da's om je te bescheuren, vind je niet
Dat ik alleen maar lag te zweten
Niet wou drinken, niet wou eten
Dat zal niet meer gebeuren, want je ziet
Het leven krijgt weer franje
Vul de glazen met champagne
Niet zo traag!
Want niets is zo geweldig als een bruiloft
Een bruiloft
En er is er een vandaag.

stiefmoeder:
vader:

Ik krijg honderdduizend kansen
Om met mijn nieuwe vrouw te dansen
En natuurlijk tuurlijk tuurlijk
Met mijn kind
En laat weten in de buurt
Dat het feest drie dagen duurt
Ik weet niet
of ik dat prettig vind
En nu: trompetten!
Niet stoppen mensen
Doorgaan ! Doorgaan!
Van de ochtend tot de avond
En de avond tot de ochtend
Tot het allemaal voorbij is
Iedereen bekaf en blij is
Vermaak u,
dat is alles wat ik vraag
Niets is zo geweldig als een bruiloft
13
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Een bruiloft!
En de mooiste was vandaag

vader:

Kindje kom eens hier.
In alle drukte en in alle haast ben ik zomaar vergeten je aan je nieuwe zusjes
voor te stellen.
Kindje, dit is...

Imelda:

Imelda.

vader:

En dit is...

Griselda:

Griselda.

vader:

Griselda en Imelda.
Veel plezier ermee.
Kom lieveling, we gaan.

stiefmoeder:

Wat doen we met de troep?

vader:

Morgen morgen of nee zeg overmorgen
We zijn het bruidspaar potverdikke.
Ik blijf de hele week in bed met jou.

stiefmoeder:

Met mij?
Een hele week?

vader:

Of langer.
Dag dochters.
Welterusten.

Stilte
Imelda:

Wat doen we met de troep?

Assepoes:

Opruimen.

Ze ruimen op. In stilte.
14
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Assepoester krijgt een droom.
Assepoes:

Papa, ik heb alweer gedroomd.

stiefmoeder:

Je vader is bezet.

vader:

Vertel maar kindje.

Assepoes:

De tijd was in de war.
De dag dat ik geboren was en gisteren en alles wat daartussen zat, alles was
vandaag. En morgen, en de dag daarna en alle dagen die nog zouden komen
waren ook vandaag.
De tijd lag als het ware op een berg. En de dagen rolden zoetjesaan als
kiezelstenen naar beneden. En zo kon ik zien wat er nog komen gaat.
Ik ga glimmen papa.
Glimmen als een edelsteen. Ik zag een gouden koets, ik zag een groot kasteel
met hoge trappen. Ik zag een feest en ik stond in het midden. En ik had glazen
schoentjes aan. En alle mensen lachten, en de prins…

stiefmoeder:

De prins?

Assepoes:

Was wel de allermooiste mens die ooit bestond.

stiefmoeder:

Welke prins?

Assepoes:

Ga maar lekker slapen papa. Alles is in orde nu. Het beste moet nog komen.

stiefmoeder:

Welke prins?

vader:

Weet ik niet. Ze zegt misschien maar wat.
Het is maar een droom liefje.

Imelda en Griselda staan te wachten bij een ballon die op de grond is blijven liggen.
Imelda:

Kom eens hier.

Griselda:

We zijn nog wat vergeten.

Imelda:

Raap jij die even op?
15
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Griselda:

Mooi hè. Laat eens kijken.

Imelda:

Pang.

Ze prikt de ballon kapot.
Imelda:

Zo, dus wij zijn zusjes nu.

Assepoes:

Ja.

Griselda:

Zo.
Dus wij zijn zusjes.

Assepoes:

Willen jullie eerst mijn kamer zien?

Griselda:

Nee.

Imelda:

Jawel.
O, wat een mooie kamer.
Is die helemaal van jou alleen?

Assepoes:

Ja, jullie krijgen ook zo'n kamer.

Imelda:

Vast niet zo mooi als deze.
Met zo'n bad en met zo'n bed en met zo'n ding op wieltjes.

Assepoes:

O jawel hoor. Alles wordt precies zoals je wilt. Je mag het zelf zeggen, zegt
mijn vader. Het is jullie kamer.

Imelda:

Met zo'n bad en met zo'n bed en met zo'n ding op wieltjes?

Griselda:

Ik wil deze kamer.

Assepoes:

Wat?

Imelda:

Ja, wij willen deze kamer.

Assepoes:

Maar dat is toch niet nodig.

Imelda:

We hebben nooit een bed gehad. We sliepen altijd op een matje voor de
kachel. En daar kregen we dan wintertenen van.
16
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Griselda:

Dat is niet waar. We hebben wel een bed gehad. Ooit in een ver verleden. Eén
bed. En daar moesten we dan met zijn drieën in slapen. We waren blij. Blij!
Maar na een maand of twee zakten we erdoor. En toen moesten we weer op
het matje.
Op de koude grond.
Met je blote rug.
En je hongerige maag.
In de donkere nacht.

Imelda:

Dus als we deze kamer willen is dat niet voor niets. Dan is dat voor de
zekerheid. Dan zijn we gewoon bang.
Dan denken we weer aan ons matje.

Griselda:

Wij willen deze kamer. Nu. Mag het?

Assepoes:

Ja.

Griselda:

Waar zijn je jurken?

Assepoes:

Die haal ik zo wel weg.

Imelda:

Dat vroeg ze niet. Waar zijn je jurken vroeg ze.

Assepoes:

In de kast.

Griselda:

Hebben wij jouw maten?

Assepoes:

Een beetje wel, denk ik.

Griselda:

Mooi. Laat ze daar maar hangen.
Dan passen we ze morgen.
Desnoods verknippen en vermaken we de boel een beetje. Dat is handig. Is in
één klap onze hele garderobe klaar.

Imelda:

Wij hadden vroeger namelijk helemaal geen jurken.

Griselda:

Nee.

Imelda:

Nee, we hadden enkel maar een juten zak. Met een satijnen strikje om de boel
een beetje op te fleuren. En daar liepen we het hele jaar in rond. En alle
mensen liepen rood aan van het lachen als ze ons zagen. En iedereen wees ons
na op straat. Maar dat kon ons niet deren. We waren nou eenmaal arm en
17
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mama kon het ook niet helpen.
O, wat een mooie pop!
Assepoes:

Dat is Saartje.

Griselda:

Hoe gaan we dit nu zeggen.

Imelda:

Nee, Griselda, houd je mond.

Griselda:

Jij hebt toch ook nog nooit een pop gehad!

Imelda:

Nee, maar een pop, daar kun je niet om vragen.
Die hoort bij iemand. Deze hoort bij haar. Dat zie je zo. Hou op met huilen
Griseltje. We vinden wel een andere. Niet zo zacht en lief als deze. Dat is
waar. Maar toch. Je krijgt een pop. Je bent mijn lieve zusje en ik hou van je.
En van ons nieuwe zusje ga ik ook wel houden. Denk ik. Ze is tenminste niet
zo hebberig als wij. Stil maar, stil maar.

Ze huilen allebei. Assepoes geeft de pop.
petemoei:

Dat is niet de bedoeling.
Dat jij je ziel en zaligheid zomaar aan de honden voert.
Als jij zo doorgaat, lig je overmorgen in de goot.

Assepoes:

Het zijn maar spullen petemoei.

petemoei:

Het was het goede niet dat je gegeven hebt.
Het goede is het goede niet
Het kwade niet het kwade
Ga zitten, voel je hart en huil dan om je popje.

Assepoes:

Het zijn maar spullen petemoei.

petemoei:

Spullen met een ziel. De jouwe.

Assepoes:

Ze waren zo verdrietig
Veel verdrietiger dan ik.

18
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Lied
petemoei:

Verdriet laat zich niet zomaar in de ogen kijken
Vaak verbergt het zich
En ergens diep van binnen
Waar niemand het kan zien
Kan stil verdriet
Dat eerst een beekje leek
Veranderen in grote oceanen
Niet altijd aan de tranen kind
Niet aan de jammerklachten
Valt verdriet te meten
Dat zou jij moeten weten

Imelda:

Ik weet haar naam niet eens.

Griselda:

Het interesseert me niet

Imelda:

Het zal wel weer iets lievigs wezen.
Roosje, of Maria, Violet.

Griselda:

Het interesseert me niet.

Imelda:

Mij ook niet hoor.
Ik vroeg het me gewoon maar af.

Assepoes loopt langs.
Imelda:

Hé ding, wat ga je doen?

Assepoes:

Ik wil papa spreken.

stiefmoeder:

Papa slaapt.

Assepoes:

Alweer?

stiefmoeder:

Nog steeds. En ik heb er niks op tegen moet ik zeggen. Zo gezellig was het
niet met hem in bed. Dus ik wil hem lekker laten slapen. Kom een andere keer
maar terug.
19
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Assepoes:

Als hij wakker wordt, wilt u hem dan zeggen dat ik weer gedroomd heb.

stiefmoeder:

Over prinsen?

Assepoes:

Nee, het was over iets anders.

stiefmoeder:

Ik wou dat ik eens over prinsen droomde.

Assepoes:

Het was over...

stiefmoeder:

Ik droom nooit iets leuks. Ik snap niet waar ik het toch aan verdien. Ik ploeter
heel mijn leven, dag na dag. Nooit nooit nooit maak ik iets leuks mee.
's Nachts niet, overdag niet. Links en rechts gebeuren de meest wonderlijke dingen. Om je dood te lachen ook. En ik? Ik krijg niet één lolletje. Niet
één onnozel leukigheidje.

Assepoes:

U hebt papa toch.

stiefmoeder:

Ik heb zijn geld en dat is ook wat waard. Dat moet ik zeggen. En nu wil ik je
vragen even op mijn rug te krabben. Alles jeukt en kriebelt. Misschien komt
het door jou. Nee daar, nee daar, ja daar.
Ziezo. genoeg. Ga weg.

Een tijdje later. Assepoes loopt weer langs.
Gris.+ Imelda: Dingetje, wat ga je doen?
Assepoes:

Ik wil papa spreken.

stiefmoeder:

Je vader is op reis.

Assepoes:

Op reis?

stiefmoeder:

Hij is op reis gegaan. Het geld raakt op. We hebben nieuwe kleren nodig. Hij
heeft nu een groot gezin om voor te zorgen.

Assepoes:

Hij heeft niet eens gedag gezegd.

stiefmoeder:

Alsof dat zo belangrijk is.
Hij heeft mij gedag gezegd, dat is voldoende.
20
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Je kunt mij je droom vertellen.
Assepoes:

Ik heb papa nodig.

stiefmoeder:

Je vader is op reis! Hij komt voorlopig niet terug. Vertel, wat is je droom.

Assepoes:

Ik stond op het balkon. En naast mij stond de prins. En onder mij daar stonden
duizend, honderdduizend mensen. Ze keken naar ons op. Ze wachtten tot we
zwaaiden. Dus dat deden we. Toen bogen al die honderdduizend mensen voor
ons, met hun hoofd. Het werd heel stil. Ik zei: ik dank u wel. Maar kijkt u
alstublieft weer voor u, daar is meer te zien.

stiefmoeder:

Was dat het?

Assepoes:

Ja.

stiefmoeder:

Honderdduizend mensen? Keken omhoog? Naar jou?

Assepoes:

En naar de hemel.

De moeder en de zussen barsten in lachen uit.
stiefmoeder:

Je begrijpt er niets van. Laat me je uit je dromen helpen. De hemel is een
zwarte vlek. Donkerrode wolken dalen op ons neer. Links en rechts waaien de
wervelwinden. De nacht is vol van glibberig gedierte. Lange staarten. Felle
ogen. Klauwen die je grijpen. Stof en regen. Modder op de weg. Lange
slierten haar in je gezicht. Vogels krijsen. De wielen van de wagens piepen.
Lange stoeten zwarte mensen trekken door de nacht. Ze kermen en ze zwaaien
met hun armen. En ze roepen. Help ons, help ons dan. Ik help ze niet. Ik zie
hun rotte tanden. Ik loop weg. Ze achtervolgen me. De raven pikken aan mijn
oren. Overal is grijze smurrie. Ren, ren rennen voor je leven. Naar de put. Naar
de diepe put. Daar ben je veilig. De menigte begint te schreeuwen. Ik ren door.
Grijp haar, schreeuwen ze. Ik voel hun nagels in mijn nek, de wonden op mijn
armen. Grijp haar, schreeuwt de menigte. Ik ruk me los. Ik zie de put. Ik
spring. De zwarte lucht breekt open....

Een wolk zwarte as daalt op de stiefmoeder neer.
Assepoes:

Hebt u dat gedroomd?
21
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Wat ontzettend afschuwelijk.
stiefmoeder:

Ik wil geen woord meer van jou horen. Geen woord, versta je me.
Hou je mond en ruim de rotzooi op.
Maak me schoon.
Assepoes.

Assepoes doet het.
Lied
I+G:

Hè hè, het verhaal is eindelijk begonnen
Nu zijn we waar we wilden zijn
De kaarten zijn geschud
Het garen is gesponnen
De vraag is nu alleen
Hoe
In godsnaam
Hoe
Hoe krijgen we haar klein
Het moet niet moeilijk zijn
Ze is tenslotte zo ontzettend fijn
Van lijf en leden.
Assepoes!
Assepoes!

Imelda:

Kom eens gauw
Er ligt hier in de hoek nog een heel klein stofje
En daar nog een, daar en daar
Veeg jij dat even op
Ja goed zo
Daar en daar en daar
Veeg maar rustig door ik roep wel stop.

Griselda:

Assepoes!
Assepoes!
Kom eens hier
We gaan de boel verhuizen
Dit moet naar daar
22
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Imelda:

En dat naar hier
En dit moet heel ver weg
En alle schilderijen moeten van de muur
Nee, ik vergis me
Hang ze maar weer op
Niet zo lopen zeuren
Niet smijten met de deuren
Sla jij ook even al mijn sokjes door het sop?

Griselda:
Imelda:
Griselda:

Ik wil vanavond spruitjes eten
Deze pinda's moeten allemaal gepeld
Je bent de krenten in de pap vergeten
Je hebt ons geld vandaag nog niet geteld

Imelda:
Griselda:
Imelda:
Griselda:
Imelda:
Assepoes:
Griselda:
Assepoes:
Imelda;
Griselda:

Ojee
Ojee
Wat?
De winter komt eraan
Assepoes
Stook de kachel op
Er is geen hout
Ga het dan hakken
De bijl is bot
Slijp hem dan
Ja slijp hem dan

Gr+I:

Rennen Assepoester
Rennen voor je leven
Haal de hete kolen uit het vuur
Waar is je goede wil zo gauw gebleven
Ze weet het niet
Ze kan het niemand vragen
Want ze heeft geen geld
En goede raad is duur

Assepoes:

Petemoei ik ben zo moe.

petemoei:

Hou er dan mee op.

Assepoes:

Dat kan toch niet.
Ik heb geen ander huis om in te wonen.
23

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 26 juni 2019

Ik heb geen ander been om op te staan.
petemoei:

Goed, ga dan nog maar een tijdje door.

Griselda:

Assepoes!

Assepoes:

Ja?

Imelda:

Stil!

Assepoes:

Wat....

Griselda:

Stil!

Assepoes:

Wat.....

Gr + I:

Ssssssst

Assepoes:

Wat is er aan de hand?

Gr + I:

We hebben hoofdpijn.

Assepoes:

Zal ik.....

Griselda:

Nee!

Assepoes:

Zal ik.....

Imelda:

Nee!

Assepoes:

Zal ik...

Gr + I:

Nee!

Assepoes:

Gordijnen dicht?

Griselda:

Zachtjes

Imelda:

Dat is veel te hard.

Assepoes:

Glaasje water?

Griselda:

Ja
24
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Assepoes:

Wanneer?

Imelda:

Nu.

Griselda:

Wie loopt daar zo te stampen?

Imelda:

Assepoes.

Griselda:

Assepoes?

Assepoes:

Ja

Griselda:

Waar ben je?

Assepoes:

In het midden.

Griselda:

Blijven staan, niet bewegen
Niet ademen, niet zuchten, stil
Assepoes?

Assepoes:

Ja

Griselda:

Waar ben je

Assepoes:

Hier.

Imelda:

Ik zie je niet. Waar?

Assepoes:

Hier.

Imelda:

Helemaal alleen?

Assepoes:

Ja.

Griselda:

Zo klein, zo dun, zo bleek
Zo eenzaam in het donker
Is er nog iemand die je ziet?
Ik hoop het voor je Assepoester
Want wie niet gezien wordt
Die bestaat ook niet.

25
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De zussen lachen. Assepoes huilt.
petemoei:

Rust maar even uit mijn kindje
Rust maar uit.
We zien je nog. Ik en alle anderen.
De sterren en de maan.
De aarde, de planeten
En alles wat daartussen ademt
Wees niet bang
Je wordt gezien
Het wordt al nacht.
De nacht is voor de slaap.
De slaap is voor de dromen
Dus slaap nu lang en goed
Morgen zal hij komen.

Assepoes:

Wie petemoei?

petemoei:

Ssssst.

Lied
petemoei:

Wat zal er gaan gebeuren na vandaag
Dat is wat iedereen altijd wil weten
Wat net gebeurd is, wordt meteen vergeten
Onmiddellijk is daar de grote vraag
Wat zal er gaan gebeuren na vandaag?

Petemoei gaat weg. Assepoes wordt de volgende dag wakker. Vrolijk. Het lied gaat door.
Assepoes:

Er gaat iets gebeuren vandaag
Ik voel het hier heel diep van binnen
Maar wanneer zal het beginnen
En waarom gaat alles zo traag
Op zo'n spannende dag als vandaag

Griselda:

(gesproken) Ik krijg zin om haar te slaan
26
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Imelda:

Niet doen, je zou jezelf bezeren.
Dat kreng is niet kapot te krijgen.

Griselda:

Walgelijk opgewekt wicht.

Assepoes:

(gezongen) Wat zal er gebeuren vandaag?
Zal het speciaal voor mij zijn?
Zal ik er wel op tijd bij zijn?
Gebeurt het juist wel
Of gebeurt het juist niet
wanneer ik er steeds naar vraag?
Wat zal er gebeuren vandaag?

De bel
stiefmoeder:

Assepoes, naar je hok.

Een lakei komt binnen. Hij ziet Imelda. Imelda ziet hem. Het is liefde op het eerste gezicht.
lakei:

De prins.....

I+G+stiefm.: De prins?
lakei:

De prins......
Dames vergeeft u mij. Voordat ik ga zeggen wat ik moet zeggen, zal ik eerst
iets anders zeggen.U zag mij binnenkomen. Een lakei als alle andere
lakeien.Een ventje in een raar kostuum, dat doet wat hem wordt opgedragen.
En dat doe ik ook. Ik zal zo zeggen wat ik moet zeggen.
Mevrouw, vergis u niet, ik ben een man. Ik ben een levend wezen. Maar mijn
gevoel delft steeds het onderspit. Tot een moment geleden dan. Mevrouw ik
zag u in de ogen. Ik weet nu wat liefde is. Alsof door een onbekende hand in
een klein ogenblik honderdduizend draadjes tussen u en mij gespannen zijn.
Uw warme bloed heeft mij geopend. Lieve dame, ik bemin u. Ik smeek u, laat
u niet verleiden door wat ik straks ga zeggen omdat ik het moet zeggen, en ik
zal het zeggen. Maar nogmaals, laat u niet misleiden. Zie door de vale kleuren
heen van mijn kostuum, let niet op die belachelijke knopen. Kijk naar mij
zoals u net naar mij gekeken hebt. Ik ben maar een lakei, en niet van
27
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koninklijke bloede maar u zult gelukkig met mij zijn.
Dan zal ik nu zeggen wat ik moet zeggen.
De prins...
G+stiefm.:

De prins?

lakei:

De prins heeft aangekondigd dat er een bal zal zijn.
Een bal zoals het land nog nooit beleefd heeft. De prins, zoals u weet nog
ongetrouwd, nodigt hierbij alle meisjes uit de omtrek en daarbuiten op zijn
feest. Hij zal zijn keuze maken, al staat hij niet te trappelen maar goed hij is de
prins en prinsen moeten trouwen.

Imelda:

Alle meisjes?

lakei:

Alle meisjes.

Assepoes:

Mag ik weten wie daar is?

Imelda:

Niemand.

De lakei gaat af.
stiefmoeder:

Er moet een kapper komen.

Griselda:

En een kleermaker.

stiefmoeder:

Een schoenmaker.

Griselda:

Hoedenmaker.

Imelda:

Iemand met tasjes

Griselda:

jasjes

Imelda:

en parfum.

stiefmoeder:

Mijn meisjes, mijn meisjes gaan trouwen met een prins.

Imelda:

Er kan er maar eentje trouwen.

Griselda:

De mooiste.
28
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Imelda:

De liefste.

Griselda:

Degene met de sterkste tanden.

Imelda:

Degene met de hoogste stem.

Griselda:

Ik!

Imelda:

Vuil kreng!

stiefmoeder:

De balzaal zal zo groot zijn als een voetbalstadion.Tjokvol meisjes. We
moeten zorgen dat we anders zijn. Anders dan de anderen. Kom kinders.
Assepoes, helpen!

De meisjes worden aangekleed voor het bal
kapper:Moet de scheiding links of rechts of in het midden?
Imelda:

Links.

Griselda:

Rechts.

stiefmoeder:

In het midden.

kleermaker:

Wilt u een jurk van paarse of van groene stof?

Griselda:

Paarse.

Imelda:

Groene.

stiefmoeder:

Van allebei een beetje.

schoenmaker: Schoentjes met een grote of een kleine hak, een knoopje of een veter. Goud of
zilver?
Griselda:

Groot

Imelda:

Knoopjes

stiefmoeder:

Goud
29
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Griselda:

Zilver

Imelda:

Als ik maar wat aan mijn voeten heb.

hoedenmaker: Wilt u een hoed met bloemen of een bootje of een haring?
stiefmoeder:

Een hoedje met een haring?
Man, we zijn hier niet op zee.

hoedenmaker: Een haring doet het anders erg leuk bij zo'n meisje als uw dochter.
stiefmoeder:

Mijn dochter wil geen vissen op haar hoofd!

Imelda:

Mama, laat nou maar.

tasjes +
jasjesman:

En dan zijn hier de tasjes en de jasjes.

parfumier:

En de geur. Dames, ik heb hier een werkelijk voortreffelijk parfum. Ik zou u
willen adviseren, gebruikt u slechts een heel klein beetje. Eén vleugje maar.
Het zal de neus van uw geliefde prins doen tintelen.

Griselda:

Meer.

Imelda:

Meer.

stiefmoeder:

Meer.
Nou, wat vind je ervan?

De meisjes zien er volkomen absurd uit. Assepoester barst in lachen uit. De meneer lacht
mee. De zusjes beginnen te vechten en vernielen daarmee al het gedane werk.
stiefmoeder:

Genoeg! Genoeg!

parfumier:

Gaat u niet naar het bal?

Assepoes:

Jawel.

stiefmoeder:

Welja. In die jurk?
Denk jij dat ik me door een kind als jij voor paal laat zetten?
30
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Dat ik jou naar dat bal laat gaan zodat iedereen kan zien met wat voor lelijk
mager schepsel ik mijn huis moet delen.
Jij gaat niet, jij blijft hier.
Assepoes:

Hij zal niet begrijpen waar ik blijf.

stiefmoeder:

Wie?

Assepoes:

De prins. Hij zal de hele avond op me wachten.

Lied
stiefmoeder:

Niemand zit op jou te wachten
Niemand zit op jou te wachten
Stomme griet
De prins niet
En je vader
Je zussen niet
En ik al helemaal niet.
Niets of niemand
in de hele wereld zit op jou te wachten.
Ik kan niet meer
Ik ben aan 't einde van mijn krachten
Ik wil haar niet meer horen
Ik wil haar niet meer zien

Imelda:

Heeft u een zakdoekje
met wat parfum misschien?

Stiefmoeder krijgt een zakdoekje van de man
stiefmoeder:

Het is al goed.
Het kan me niets meer schelen.
Ga maar
Ga maar naar dat bal.
Ga die prins maar met jezelf vervelen.
Ga maar dom staan giechelen in de hal.
Maak jezelf maar flink belachelijk
Met je vette haren
En je grijze jurk
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De mensen zullen wel begrijpen
Dat ik het ook niet helpen kan.
Die vader van je
Die heeft me hier ingeluisd
Het is eigenlijk gewoon een schurk.
Maar nu krijg ik nog medelijden met die man.
Ga maar.
Ga maar naar dat bal.
Zet ook je vader maar voor schut.
Ga maar
Ga maar kijken
Ga het zelf maar zien.
Niets of niemand zit op jou te wachten
Niets of niemand
Stomme trien.
Iedereen gaat af, behalve Assepoes.
Ze is moederziel alleen.
Assepoes:

Dat was genoeg.
Ik wil niet meer.

petemoei:

Ik kan toveren.
Iedereen weet dat ik kan toveren.
Ik kon al toveren toen ik vier was.
Niet dat ik het leuk vond. Ik wou kapster worden, geen toverfee. Tenminste, ik
dacht dat ik dat wilde.
Maar mijn moeder lachte me vierkant uit.
Die zei, je kunt niet iets níet willen wat je diep van binnen wél wilt.
En omgekeerd, je kunt niet iets wél willen als je het eigenlijk diep van binnen
níet wilt.
Snap je?
Wat wil jij worden?

Assepoes:

Moordenaar.

petemoei:

Met een bijl of met een kachelpook?

Assepoes:

Met een jachtgeweer.

petemoei:

Toe maar.
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Assepoes:

Dubbelloops. En zo zwaar dat je drie schoten kunt lossen zonder bij te laden.

petemoei:

Drie maar?

Assepoes:

Ik word een goede moordenaar. Ik schiet in één keer raak.

petemoei:

Drie? O, die drie. Hoeft je vader niet dood?
Waarom is het toch dat vaders altijd weer de dans ontspringen?

Assepoes:

Dood. Dood. Dood.
Ik stop ze in een graf. Ik kiep er dertig kruiwagens kiezelstenen bij en dan een
laag cement erover, zodat er niet vanzelf weer bloemetjes gaan groeien.

petemoei:

En dan ga jij voor veertig jaren achter slot en grendel.

Assepoes:

Dat moet dan maar.

petemoei:

Assepoes, de wraakgodin.

Assepoes:

Ik zweer dat ik het doe.

petemoei:

Arme prins.
Hij zal zijn hele leven op je moeten wachten.
Arme prins.

Assepoes:

Wat doet u daar?

petemoei:

Niks, ik frutsel maar wat met mijn stokje.

De bel. Een koetsier komt binnen. Zijn jas zit verkeerd om.
koetsier:

Vremouw, ke doets klaat staar.

petemoei:

O jee.

koetsier:

De haarden hebben paver. Dank u. Met mayonaise. Nee geen tweede keer.
Aooooooooooeeeeeeeeh. (wolvengehuil)

petemoei:

Ik geloof dat ik een beetje slordig ben geweest.
Even opnieuw.
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Ze tovert alles goed.
petemoei:

Zo, en nu nog een keer.

koetsier:

Mevrouw, de koets staat klaar.

petemoei:

Veel beter.

koetsier:

De paarden hebben haver op. We kunnen zo vertrekken.

Assepoes:

Wat voor paarden?

koetsier:

Zes witte volbloedhengsten.

Assepoes:

Wat voor koets?

koetsier:

Van zuiver goud. Met rood fluwelen bankjes.

petemoei:

Luister liefje, het lijkt me toch het beste dat je eerst nog even naar dat bal
toegaat. Dan kun je daarna altijd nog op je gemak je moeder en je zusjes
gaan vermoorden.

Assepoes:

Ik heb geen jurk.

petemoei:

Ik dacht zelf aan zilvergroen, en jij?

Assepoes:

Ik dacht nog niet zoveel.

petemoei:

Zilvergroen met glazen schoentjes.
Doe je ogen dicht.

Ze tovert de jurk en de schoentjes.
Maar denk eraan dat je terug bent voor de klok van twaalf uur. Want bij de
twaalfde slag sta je gewoon weer in je ouwe kleren en zul je 't hele eind naar
huis toe moeten lopen.
Assepoes:

Dank u wel, u bent een wonder.
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petemoei:

Je vergist je kleine meid, het echte wonder gaat nog komen.

Lied
(In de koets)
Assepoes:

Ik durf bijna niet te denken dat het dadelijk
zo zal gaan als in mijn droom
Dat zou schandalig zijn
Heel erg inhalig zijn
Misschien is die prins een slungel met een spraakgebrek
en vreselijk saai en sloom
Dat zou rampzalig zijn
Het zou zo zalig zijn
Als hij lief en mooi en grappig was
Zo'n prinselijke prins
precies zoals het hoorde
Als we elkaar meteen begrepen
of tenminste enigszins
Met onze ogen, zonder woorden
Want zo gaat het vaak bij prinsen
Nou ja, bij negen van de tien
Ik kan maar beter stil zijn
Want je zult het altijd zien
Dat dit die ene slungel is,
die sukkel die zo saai is en zo sloom
Ik durf bijna niet te denken dat het dadelijk
zo zal gaan als in mijn droom.

Op het bal. In de hal van het paleis tussen twee danszalen.
Griselda:

Gatverdamme

Imelda:

Gatverdegatverdegatverdamme.
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Griselda:

Ga nooit naar een bal.

Imelda:

Ga liever lekker vroeg naar bed met een boek

Griselda:

En beschuitjes

Imelda:

Of een beetje breien bij de open haard.

Griselda:

Of puzzelen

Imelda:

Zo'n puzzel met alleen maar lucht en water

Griselda:

Alles alles beter dan een bal.

lakei:

Een drankje voor de dames?

Griselda:

Wat zit erin? Dat lust ik niet.

lakei:

Champagne.

Griselda:

Dank u wel.
Hier gebeurt het niet.
Nee natuurlijk niet. We staan hier op de gang. Op de gang gebeurt het nooit.
We moeten echt de balzaal in. Die of die.

Imelda:

Daar zijn nog minstens duizend andere meisjes.

Griselda:

Dan kunnen wij er nog wel bij.

Imelda:

Ga jij maar eerst.

Griselda:

Dan moet jij wel wat leuker kijken anders verpest je het nog voor ons allebei.

Imelda:

Ga nou maar.

De zusjes gaan af. Assepoes komt ook binnen en gaat de zaal in
De zusjes weer op.
Imelda:

Waarom zei je nee.
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Griselda:

Maar die man dat was de hertog van ....tot...
Ik zou willen dat die prins zich eens liet zien.

Imelda:

Maar zo'n hertog is toch ook geen gek idee.
Die heeft vast ook kastelen en een koets en kasten vol met kleren.

Griselda:

Misschien is hij incognito.

Imelda:

Wie?

Griselda:

De prins.

Imelda:

Als ik zo'n hertog van.....tot.... krijgen kon, dan...

Griselda:

Ga je gang maar hoor.
Geef jezelf maar aan zo'n hertog van hier tot weet ik veel. Ik dans alleen met
prinsen.

lakei:

Nog een drankje dames?

Imelda:

Dank u wel.

Griselda:

Ik denk dat hij wat later komt om de spanning op te voeren.

Imelda:

Misschien is hij ons aan het testen. Op geduld.

Griselda:

Dan is hij bij ons aan het goede adres.

Imelda:

Ja, als het om een prins gaat, wacht ik tot ik erbij neerval als het moet.

lakei:

Nog een drankje dames?

G+I:

Dank u wel.

Griselda:

Als die prins nu niet tevoorschijn komt, dan ga ik gillen.

Imelda:

Het wordt al laat. De avond is al bijna om. De meisjes kunnen niet meer
wachten.

Griselda:

Ik ben ten dans gevraagd door de baron van huppelflup tot happelflap, maar ik
heb nee gezegd.

Imelda:

Bravo!
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Griselda:

De graaf van tierelier tot tureluut heeft me ten dans gevraagd, maar ik heb nee
gezegd.

Imelda:

Bravo, bravo.

Griselda:

Die jonkheer met die rare kuif.

Imelda:

Die tuinkabouter

Griselda:

Al die mannen met die mooie jasjes. Ik heb nee gezegd.
Die kunnen nu wat mij betreft naar huis.
Ik dans alleen met prinsen.

lakei:

Drankje dames?

Imelda:

Dank u wel.

lakei:

Herkent u mij dan echt niet meer?

Imelda:

Jawel.

lakei:

U moet niet denken dat ik u vergeten was. Ik hou u al de hele avond in
de gaten, maar ik durfde u niet aan te spreken omdat ik u dan in verlegenheid
kan brengen. Vergeeft u mij, als ik u lastig val, maar ik heb gezien dat u nog
niet gedanst hebt, en nu zou ik willen vragen of u misschien, natuurlijk niet in
de zaal waar iedereen kan kijken, maar hier, hier in de gang, een beetje in het
donker, of u met mij wilt dansen. Mijn hart zou openknappen van geluk. Ik
houd nog steeds van u. Wat ik doe is buiten alle regels en heel erg
onbetamelijk voor een lakei. Maar maakt u zich geen zorgen. Ik krijg met
liefde honderdmaal ontslag als ik daarvoor één keer met u kan dansen.
Mag ik deze dans van u, mevrouw?

Imelda:

Nee, ik dans alleen met prinsen.

Griselda:

Bravo.

Lakei af.
Griselda:

De mannen van nu zijn de mannen van vroeger niet meer.
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Imelda:

Nee, de mannen van nu zijn stukken minder dan de mannen van vroeger.

Griselda:

Stukken minder.
Als ik mocht kiezen, nam ik meteen een man van vroeger.

Imelda:

Maar ja, waar haal je nu een man van vroeger vandaan.

Griselda:

Die zijn er niet meer.

Imelda:

We hebben pech.

Griselda:

Vroeger was alles beter. Stukken beter.

Imelda:

We hebben pech.

Griselda:

Stomme mannen.

De zusjes zakken dronken op de vloer. Nog net voor ze in slaap vallen, zien ze met troebele
blik aan de ene kant Assepoes verschijnen en aan de andere kant de prins.
Assepoes:

Ik heb heel erg lang naar u gezocht.
Wilt u alstublieft met mij dansen?

Ze dansen. Heel lang. Tot de klok twaalf uur slaat. Assepoes probeert in paniek weg te
komen. Ze struikelt over haar dronken zusjes en verliest een schoen.
Assepoes af. Een van de zusjes pakt het schoentje op en gooit het weg. De prins vangt het op.
Zusjes en prins af.
In de volgende scène zijn alle moeders vertegenwoordigd (door één persoon in het geval van
dubbelrollen): de stiefmoeder, peettante en de koningin.
moeders:

Hoe was het?

Prins: .......
I+G:

Fantastisch.

Assepoes:

Fantastisch.
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moeders:

Hebben jullie gedanst?

Assepoes:

Ja natuurlijk.

I+G:

Ja.

prins: .....
moeders:

Met de prins?

Imelda:

De hele avond.

Assepoes:

Op het allerlaatst.

Imelda:

Nou ja, ik de halve avond

Griselda:

En ik de andere halve avond.

stiefmoeder:

Ik wist het, ik wist het.

koningin:

Waarom zeg je niks?

Assepoes:

Het was alsof...

stiefmoeder:

Hebben jullie gezegd dat ik ook in het paleis kom wonen?

I+G:

Wanneer?

stiefmoeder:

Als jullie getrouwd zijn.

I+G:

Nou nee...

stiefmoeder:

Of als er eentje getrouwd is. Dat is al meer dan genoeg. Er is ook maar één
prins. Dom van me.
Nou?

I+G:

Wat?

stiefmoeder:

Hebben jullie het de prins gezegd.

Imelda:

Ja.

Griselda:

Ja.
40

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 26 juni 2019

stiefmoeder:

Mooi, ik kan bijna niet wachten. Gouden tafels, gouden stoelen, elke avond
kaviaar. Eindelijk zal ik gaan wonen waar ik hoor.

Assepoes:

Petemoei?

petemoei:

Sssssst.

koningin:

Nou, komt er nog wat van?
Nee, zeg maar niks. We krijgen alweer hoofdpijn als we eraan denken wat je
ons wilt gaan vertellen.
Wij kennen onze zoon. Je bent verliefd. Je bent verliefd geworden op het
mooiste meisje van het bal. Alsof onze zoon geen goede smaak zou hebben.
Maar waar het ons om gaat is haar afkomst jongeman. Is het kind van adel?
Heeft het kaas gegeten van de etiquette? Kan het met een beetje goed fatsoen
naast ons verschijnen, voor het volk, op koninginnedag? Weet ze hoe ze met
ons ingewikkelde bestek moet eten, lakeien uit moet schelden, stil moet zijn
terwijl ze eigenlijk verrekte graag eens vreselijk zou gillen?
Nou?

Assepoes:

Petemoei?

petemoei:

Even wachten.

stiefmoeder:

Ik denk dat we eigenlijk het beste maar meteen kunnen gaan pakken.

Imelda:

En dan?

stiefmoeder:

Naar het paleis.

Griselda:

Misschien moeten we daar nog eventjes mee wachten.

stiefmoeder:

Ik heb al lang genoeg gewacht. We moeten heel snel weg hier uit dit akelige
hol.

Griselda:

De prins...

stiefmoeder:

Wat is er met de prins?

Imelda:

Niets.

stiefmoeder:

Goed, we gaan.
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Griselda:

De prins heeft eigenlijk nog niet helemaal besloten.

Imelda:

Bijna, nog niet helemaal.

Griselda:

Hij weet wel zeker dat het een van ons wordt natuurlijk.

stiefmoeder:

Hoe zeker?

Imelda:

Bijna zeker.

Griselda:

Min of meer.

Imelda:

We maken echt een goede kans.

Griselda:

Maar hij wil pas kiezen als hij zeker zeker van zijn zaak is.

stiefmoeder:

En wanneer is dat?

I+G:

Snel.

stiefmoeder:

En dan?

Griselda:

Kunnen we meteen vertrekken. Naar het paleis.

stiefmoeder:

Goed, als jullie liegen...

Imelda:

Nee hoor, we liegen niet.

stiefmoeder:

Als jullie liegen, laat ik jullie aan de kippen voeren.

Assepoes:

Petemoei?

koningin:

Nu luidt dus onze vraag: wat is haar naam, waar woont het meisje, kortom,
hoe hoog is haar afkomst?
Je kunt het ons gerust vertellen.

prins:

........

koningin:

Laag? Kijk ons eens aan. Nog lager?
O, zo laag dus. Wij hadden wel zoiets verwacht.
Dan heb ik onze zoon maar één ding te vertellen. De bruiloft gaat niet door.
Zoek een ander meisje. Ziezo, dan gaan wij nu naar bed, wij voelen ons een
beetje ziek.
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Assepoes:

Petemoei?

petemoei:

Eindelijk, nu jij.

Assepoes:

Ik moet nog een keer naar de prins.

petemoei:

Dat kan niet.

Assepoes:

Ik heb hem niet gezegd waar ik vandaan kom, waar ik woon.

petemoei:

Dat is heel dom van je.

Assepoes:

Hij weet niet eens mijn naam.
Ik moet nog een keer naar hem toe.

petemoei:

Je kunt nu niets meer doen. Alleen maar wachten.

Assepoes:

Maar kunt u niet....

petemoei:

Nee!

Assepoes:

Waarom niet?

stiefmoeder:

Assepoes?

Assepoes:

Ja stiefmoeder.

stiefmoeder:

Kijk eens naar je zusjes.

Assepoes:

Ja stiefmoeder.

stiefmoeder:

De prins wil dolgraag met een van tweeën trouwen.

Assepoes:

Wat?

stiefmoeder:

En moet je zien hoe ze erbij lopen.
Om je dood te schamen. Ga ze als de bliksem weer een beetje fatsoeneren.
Jurken wassen, strijken, schoenen poetsen, haren in de krul, nagels lakken,
neuzen poederen. Zorg dat ze er picobello uitzien. Hij kan elk moment zijn
keuze maken en dan moeten we meteen naar het paleis. O ja, niemand, ik herhaal niemand van jullie zet een voet buiten de deur voordat ik het zeg.
Ziezo, dan ga ik nu naar bed, ik ben een beetje moe.
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petemoei:

Het is weer tijd voor een liedje.

Assepoes:

Ik heb geen zin in een liedje.

petemoei:

Er moet gezongen worden.

Assepoes:

Ik heb geen zin om te zingen.

petemoei:

Als jij ophoudt met zingen, zingt er niemand meer.

Assepoes:

Ik hoop dat heel de wereld met u en mij en papa en met alle anderen vandaag
nog in elkaar zal zakken. En dat iedereen zal stikken in de modder en dat
niemand meer kan vluchten voor het vuur. En dat alles dood zal gaan en zwart
zal worden en dat het enige wat overblijft een kiezeltje zal zijn, dat God met
zijn enorme blote voeten zal vertrappen.
Zing zelf maar.

Lied
petemoei:

Het liedje dat je hier zou moeten zingen
Kan eigenlijk alleen maar over liefde gaan.

Imelda:

Liefde?

petemoei:

Liefde.

Griselda:

Maar liefde is nou net een van dingen
Die komen en die gaan
Dat laat zich echt niet dwingen
Let maar niet op ons hoor ouwe pin
Steek je kop in 't zand en houd de moed erin
We stikken in de ruzie en ellende
Ons leven een afgrijselijke bende
De toekomst zit volkomen in de kreuk

I+G:

Dus een liedje over liefde
Hier een liedje over liefde
Nu een liedje over liefde
Dat vindt iedereen geweldig leuk.
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petemoei:

Dan niet.

De lakei aan de slaapkamerdeur van de prins.
lakei:

Uwe koninklijke hoogheid, meneer de prins?
Meneer de prins, ik heb hier uw ontbijt.
Worstjes, appeltjes, beschuit met bramenjam. Uw lievelingsontbijt.
Meneer de prins, u zit nu toch al zeker zeven dagen in dat kamertje. Doet u
open alstublieft.
Meneer de prins, ik ben maar een lakei, ik heb hier niets te zeggen, maar toch,
ik moet nu dringend met u spreken. Doet u open.

stilte
Goed, dan zeg ik het wel door de deur. Ik weet dat u mij hoort.
Meneer, de prins, u hebt het misschien niet aan mij gezien, maar ik heb
onlangs mijn hart verloren aan een jongedame. Vraag mij niet hoe het kan
maar ik wist in één moment dat zij de ware is. Mijnheer de prins, ik ben
verliefd, maar ik zal mijn leven op haar moeten wachten, want mijnheer de
prins, zij wil mij niet. Ik kan daar niets aan doen, ik leg mij daar bij neer. Zo is
het leven. Maar het is niet makkelijk meneer de prins. En weet u wat nou
eigenlijk het zwaarste te verdragen is? Dat er mensen zijn, meneer de prins,
die de liefde pats zo op hun bord krijgen gesmeten en die er niets maar dan
ook niets mee doen. En dan bedoel ik u, meneer de prins. U maakt mij razend.
U ontmoet het meisje van uw dromen. Iedereen kan zien dat zij voor u de ware
is. En wat doet u, u laat haar lopen. U luistert naar uw moeder die al jaren ziek
in bed niets anders doet dan motten vangen en u ziet er zonder slag of stoot
vanaf te trouwen met het meisje dat uw leven tot een feest zou maken.
Bah meneer de prins bah.
Vergeef het mij. Ik kan er niet meer tegen. Ik heb u jarenlang gediend met veel
plezier, maar nu moet ik
u toch zeggen, als u niet als de donder uw
koninklijke billen overeind hijst, al is het alleen maar om mij de opdracht te
geven haar te zoeken, dan breng ik u, meneer de prins geen eten meer.
Dus u kunt kiezen, leef en maak uzelf en uw prinses en mij gelukkig, of blijf
daar in dat kamertje van u en sterf.
De prins geeft de lakei het glazen schoentje.
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lakei:

Dank u beleefd.

Petemoei, Assepoes en de zusjes op een rij.
Stilte
Af en toe steken Assepoes en de zusjes de tong uit naar elkaar.
I+G:

Prrrrrrr.

Assepoes:

Prrrrrrr.

I+G:

Prrrrrrr.

Assepoes:

Petemoei?

petemoei:

Ja kindje

Assepoes:

Het lukt niet.

petemoei:

Wat lukt niet.

Assepoes:

Het mislukken.
Ik probeer echt te denken dat het allemaal mislukt maar iets in mij blijft
zeggen dat het goed komt.

petemoei:

Wat zegt dat wat goed komt?

Assepoes:

Hét zegt dat hét goed komt.
Het weet alleen niet hoe en wanneer.

De bel. De lakei komt op.
Griselda:

Daar is je grote vriend.

Imelda:

Komt u voor mij?

lakei:

Ja!
Nee!

Imelda:

Jammer.
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lakei:

Jammer?

Griselda:

Wat komt u doen?

lakei:

De prins...

I+G+A:

De prins?

lakei:

De prins wil laten weten aan alle meisjes van dit land dat wie dit
schoentje past, zijn vrouw zal worden.

Griselda:

Ik denk dat ik dat ben.

Imelda:

Ik weet het bijna zeker.

Griselda:

Ik had altijd al koninklijke voeten.

Imelda:

Geeft u maar.

lakei:

Nee.

Imelda:

Nee?

lakei:

Nee mevrouw. Mag nu de hemel openbarsten en mij treffen met een
bliksemstraal. Ik kan het niet. Mijn hart zou breken als u met de prins zou
trouwen. Gun mij in ieder geval de onzekerheid dat op een dag....
Uw zuster, die mag passen.

Imelda:

Nee.

Griselda:

Nee?

Imelda:

Ik niet, jij ook niet.
Geef hier.

lakei:

Nee.

Griselda:

Geef hier.

Imelda:

Nee.

Ze vechten met zijn drieën om het schoentje tot het breekt.
47

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 26 juni 2019

Assepoes en petemoei hebben stil staan luisteren. Petemoei gebaart dat Assepoes in haar
schort moet kijken. Daar haalt zij tot haar verbazing het andere schoentje uit.
Assepoes:

Hoe komt dat daar?

Imelda:

Geef hier.

Imelda past.
lakei:

Te groot.

Imelda:

Mijn voeten zijn gekrompen door de kou.

lakei:

Te groot.

Griselda:

Te groot.
Geef hier.

Griselda past.
lakei:

Te klein.

Griselda:

Mijn voeten zijn gezwollen van de zenuwen.

lakei:

Te klein.

Assepoes:

Mag ik het eens proberen?

lakei:

Natuurlijk.

Griselda:

Mogen wij nu even heel hard lachen.

Imelda:

De voeten van een vuilnisman passen nog beter in
zo'n schoen dan die van jou.

Assepoes probeert. Het past.
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lakei:

Majesteit....

I+G:

Majesteit?

lakei:

Wilt u mij maar volgen?

Assepoes en lakei af.
Griselda:

Mama

stiefmoeder:

Uit mijn ogen.

Imelda:

Niet huilen mama.

stiefmoeder:

Jullie zijn mijn kinderen niet meer.

Griselda:

We hebben ons best gedaan.

stiefmoeder:

Mijn man is weggelopen.
Mijn dochters zijn nog te beroerd om met een prins te trouwen, en wie zit er
op haar luie krent in het paleis? Wie eet met zilveren bestek van gouden
borden? Wie slaapt er in een hemelbed met zijden lakens? En wie staat er
straks te wuiven naar het volk, op het bordes?

Imelda:

Assepoes.

stiefmoeder:

Ja, dat weet ik zelf ook wel.
Iedereen bedriegt me.
Niemand vindt me leuk.
Mijn hele leven zit het tegen
Ik wil naar het paleis
Ik wil naar het paleis
Ik wil naar het paleis.

De bel. Er wordt een brief bezorgd. Imelda leest.
Imelda:

We worden uitgenodigd voor de bruiloft.
Op het paleis!
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stiefmoeder:

We gaan niet. Wat denkt ze wel, dat akelige nest.

Griselda:

Wij gaan wel.

stiefmoeder:

Zie je wel. Jullie houden niet van mij.
We gaan allemaal, of we gaan allemaal niet.

Imelda:

Goed, dan gaan we niet.

stiefmoeder:

Vooruit dan maar. We gaan.
Maar niet voor onze lol.

Op het paleis. De bruiloft.

Lied
Assepoes:

De gasten komen al bij bosjes binnen
Staan de tafels met gebakjes klaar?
De muzikanten kunnen vast beginnen.
Zit mijn jurk wel goed, of staat hij raar?
Ik wil iedereen persoonlijk welkom heten
Of is dat niet gepast voor een prinses
Hoe moet ik straks met al die vorken eten?
En hoe doe ik gewoon op een bordes?
Ach,
Het zal allemaal wel lukken
't is mijn feest en dat scheelt stukken
En ik zeg
Niets is zo geweldig als een bruiloft
Een bruiloft!
En er is er een vandaag
Met vlaggetjes en slingers
En papieren lampionnen
En confetti en ballonnen
En muziek
Iedereen mag eten
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Met zijn vork of met zijn vingers
Het is me even goed
En even chique
Ik krijg honderdduizend kansen
Om met mijn nieuwe man te dansen
Mijn voeten lijken bijna wel van vuur
Iedereen mag naar ons kijken
We gaan door te we bezwijken
Want ik hoef niet naar huis om twaalf uur.
Het leven krijgt weer franje
Vul de glazen met champagne
Niet zo traag!
Tenslotte
Niets is zo geweldig als een bruiloft
Een bruiloft!
En er is er een vandaag.

Imelda en Griselda geven Assepoes een cadeautje
Assepoes:

Een cadeautje?

Imelda:

Pak maar uit.

Assepoes:

Wat zit erin?

Ze pakt het uit.
Niets!
Imelda:

Niets?

Griselda:

Heb jij het stiekem zelf opgegeten.

Imelda:

Kijk naar je eigen, jij hebt het ingepakt.

Griselda:

Mama?
51

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 26 juni 2019

stiefmoeder:

Hoe durf je in het openbaar je eigen moeder te beschuldigen.

Imelda:

Ik was het niet.

Griselda:

Het was een geel prinsesje gemaakt van suikergoed.

Assepoes:

Leuk. Lekker.

Griselda:

Er zit ook nog een briefje in.

stiefmoeder:

Onderin.

Assepoes leest.
Assepoes:

Lieve Assepoes.
Mogen we alsjeblieft bij jou in het paleis komen wonen? Je familie.

Griselda:

Mama wil het zo graag.

stiefmoeder:

Jullie willen het zo graag.

Imelda:

We willen het allemaal.

Assepoes:

Wat vind jij?

De prins laat het aan haar over.
Assepoes:

Petemoei? Petemoei?

Stilte
Assepoes:

Nee.
Nee, het mag niet.
Maar ik zal jullie geld geven. Genoeg om een paleis te bouwen. Genoeg voor
zilveren bestek en gouden borden en voor en hemelbed met zijden lakens, voor
lakeien en een koets en honderdduizend jurken. Genoeg voor alles wat je
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hebben wilt. Maar jullie kunnen niet hier komen wonen. Nooit.
De prins vraagt haar ten dans. Ze dansen.
Imelda:

Assepoes, waar is eigenlijk de lakei.

Assepoes:

Die heeft ontslag genomen.

Imelda:

O. Is hij ergens anders heen?

Assepoes:

Naar Zanzibar.

Imelda:

Wat gaat hij daar dan doen?

Assepoes:

Zand scheppen.

Imelda:

Zand scheppen?
Zomaar?

Assepoes:

Ja. Zomaar.

Imelda:

Is dat ver weg, Zanzibar?

Assepoes:

Heel ver weg ja.
Maar niet onbereikbaar.

Imelda geeft Assepoes een zoen.

EINDE
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