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Scene 7 

 

Grimm [Komt geagiteerd oplopen, Duits accent] 

 Entschuldigung, pardong! Mag ik hier even iets 
rechtsetzen? 

Ambtenaar Eh, wie mag u wezen? Toch niet Andersen zelf 
hè? Want dat zou natuurlijk wel heel 
voorspelbaar zijn! 

Grimm Nein, in gegenteil! Grimm is de naam! Jacob 
Grimm. De auteur van wat u nennt Hänsel und 
Grietchjen.  
 
[Trotse houding, vingers achter revers]  
 
Heb ik samen met mijn broer maanden op zitten 
zwoegen ja? En dan wordt dat zo even 
nonchalant in de schoenen van die Deense 
prutser geschoven! 

Andersen [Komt stoer langzaam opgelopen, övërdrëvën 
Deens accent, positioneert zich aan andere zijde 
ambtenaar, zodat die heen en weer kan kijken] 

 Wadde heur ieke door? Pruutser? En dat zegt die 
dumme duutsar? Als ik me niet vergis hebben jij 
en je broer zo’n beetje alle sprookjes bijelkaar 
gejat, terwijl ik ze toch gewoon allemaal zelf 
bedacht heb! 

Grimm Geresearcht mein lieber! Rondgereisd en 
opgetekend. En darf ich zo frei zijn even onze 
successen op zu noemen?  
 
Assepoester, Sneeuwitschen, Roodkapfjen, 
Doornroosje, Repelsteeltje?! Nah? Allemaal door 
Disney verfilmd! Nicht schlecht oder? 
 

Andersen Lekker vrouwvriendelijk rijtje. Zooitje rare 
stiefmoeders. Een op dwergen vallende muts die 
wel eens een zonnebankje mag nemen. Een 
gehoofddoekt huppeltrutje dat op weg naar 
grootmoeder ook nog even en passant een 
bloeddorstige wolf weet mee te brengen. Nou, 
complimenten! 

Grimm Mag ich u er even op wijzen dat u de auteur bent 
van ‘prinses op de erwt’? Godallemachtig, wat 
een zeikwijf is dat zeg! Met d’r tien matrassen. 
En, oh, ‘de kleine zeemeermin’, ook van uw 
hand. Een naar vis ruikende hoofdpersoon! 
Lekker hoor! En die dan nog – oh ironie – naar 
een wasmiddel, Ariël, noemen! 

Andersen Ho ho! U vergeet mijn meesterwerk, ‘De nieuwe 
kleren van de keizer’… 

Grimm Vent in z’n blote reet. 

Andersen [geïrriteerd] Het lelijke jonge eendje? 

Grimm [Als een klein kind, jennend, gekscherend] 
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“Dat in een mooie schwaan veranderde…” 
Gewoon een leugenachtige titel dus, 
consumentenmisleiding! 

Andersen Zeg! Zal ik jou en je broer ’s even met een zwaar 
eiken repelsteel op je glazen muil rossen? 

Grimm En. wie. wou. jij. dáár. voor. mitbringen hmm? 
Het meisje met de swaffelstokjes? Wacht maar, 
ik zal je even een roodkopje bezorgen!  

 [Andersen rent woest op Grimm af en beide gaan 
knokkend af achter het gordijn. Dirk omkleden 
naar presentator] 

   

  



3 
 

Scene 8 

 

Ambtenaar Kijk, dat krijg je er dus van! In no-time staan ze 
elkaar hier en pleine publique aggresief te 
bejegenen. Waar is de subtiliteit van bijvoorbeeld 
een Shakespeare? De romantiek van Romeo en 
Julia? Met prachtig geklede prinsessen en niet te 
vergeten de gracieuze mannelijkheid van de 
prinsen? 

 [Sprookjesprinses komt zwaar klossend van 
achter het gordijn of zijkant met hakken op - 
lekker, maatje 48. Succes met zoeken... in een 
rose jurk, etc.]  

Sprookjesprinses [Zet verwijfde stem op]  
 
Joepie! Hoor ik daar 'prins'? Sprookjesprins! Een 
prima rol voor mij dit jaar! Maar een prins is zó 
cliché, gewoon, twéé prinsesjes die elkaar 
beminnen! Lekker modern!  
 
Zoiets qua kleding? Ik bedoel, dolletjes toch? 
Zien mensen mij ook eens van mijn ándere kant. 
 
[Zet zware stem op] De verkéérde kant!  
 
[Verwijft] Ja, ik bedoel, altijd maar van die stoere 
tiepjes spelen, dat gaat zo tegen mijn natuur in. 
Houthakkers, stratenmakers, dikke Russen, brrrr! 

Ambtenaar Mijn hemel! Wat ziet u d'r uit! Ga alstublieft weg, 
het geluid van brekende tere kinderzieltjes is 
gewoon oorverdovend! 

Sprookjesprinses Nouhou! [gaat verontwaardigd af] Bitch! 

Stiefmoeder [Steekt hoofd door gordijn heen] 
 
Zeg! We staan me hier een partijtje wortel te 
schieten, niet normaal meer! Gaan we nog verder 
met het sprookje of kan ik al naar huis voor 
#populair tv programma op dat moment, 
waarover ze iets zegt tegen het publiek# 

Ambtenaar Nou, niet zo onvriendelijk mevrouw! 

Stiefmoeder Nee, nee, sorry, zo ben ik niet echt hoor, dat 
spéél ik. Dat u dat even weet he?  

Ambtenaar Nou, eh, weet u, d'r beginnen me hier in de zaal 
toch wel een paar mensen mij vernietigend aan 
te staren. Voor je het weet heb ik molesterend 
Midlum in mijn nek. 
 
Weet u wat, doe maar even, ja, speelt u maar 
even verder. Máár: ik hou het in de gaten! 

 [Gaat af naar stoel aan zijkant] 
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Scene 9 

 

 [Gordijn opent en bos met kartonnen bomen 
wordt zichtbaar, stiefmoeder en Hans en Grietje 
komen oplopen] 

Stiefmoeder Zo jongens, we zijn er. Het Midlummer bos. Is het 
niet belach... eh... prachtig?  

Grietje Bietsje sûterig.  

Hans  [Kijkt op gsm] Dafuk!? Niet eens bereik! Zelfs niet 
3G. Wat is dit voor plek? 

Stiefmoeder Eh? Bereik? Drie gees? Ik ken wel de drie Jee's. 
Die hebben eerlijk gezegd ook geen bereik. Qua 
zang. Maar doe dat ding 's weg. 

Hans  Okeui... 

Stiefmoeder Kijk, het kan dan wel een beetje sûterig zijn, maar 
dat is nou juist wat Mullum zo kenmerkt. Neem 
nou de Harlingerstraatweg (lokale hoofdweg – 
Red.). Je vader klinkert een zwarte geit op straat 
(kenmerkend detail van hoofdstraat – Red.), ze 
kwakken d'r wat spontaan omvallende 
plantenbakken bovenop (Lokale anekdote – 
Red.) en tádááá: we hebben een nieuw 
dorpsgezicht. En een uitdagend slalomcircuit 
voor de notoire hardrijders. 

 Ik geloof dat die meneer daar [wijst in zaal] 
momenteel het record heeft. Toch? Wat zegt u? 
96 kilometer per uur? En de dominee van z'n 
sokken? Bravo hoor. Brá-vo! 

Grietje  Het wordt al wel een beetje donker moeder... 
Moeten we niet terug?  
 
[Kijkt Hans veelzeggend aan] 

Stiefmoeder  Eèèèh, nou, eh.... ja,ja, eigenlijk wel hè? Maar 
weet je wat? Het lijkt me best wel spannend om 
hier in het donker te zijn. Zo onder het schijnsel 
van de maan en zo? 

Grietje  Da's de gasvlam op de haven denk ik. 

Stiefmoeder  Oh! Nou, die klamme mist dan, dat maakt het ook 
lekker mysterieus! Toch? 

Hans  Da's een foutje van Omrin (Lokale industrie met 
schoorsteen – Red.) mams. 

Stiefmoeder  Nou, hoe dan ook, ik ga hout sprokkelen voor 
een kampvuur. Wachten jullie even hier, ga ik 
zoeken. Niet weggaan he? 

 [Tegen de zaal] 

 Haha, wat een kolérewijf ben ik toch hé? Dit 
rolletje bevalt me wel. Maar voorlopig ben ik 
klaar. Tijd voor een stevige borrel aan de bar. 
Jullie nog even blijven zitten hoor, het wordt nog 
reeeeetespannend! 

 [Gaat kwiek af, roept onderwijl] 

 Bauke! Een dubbele graag en rap! 
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 [Politieagent komt wederom van achteruit 
fietsbellend - in haar hand - aanlopen en stuntelt 
zich het toneel op] 

Politieagent Zo. Het was even zoeken naar het formulier 185b 
voor [leest van formulier] ‘Het ter achterlating 
doen deponeren van minderjarigen in bosrijke 
omgeving zulks ten behoeve van het faciliteren 
van uitbreiding der reeds aanwezige 
randgroepen, dan wel het spannend maken van 
oninteressante vertellingen op kleinschalige 
podia.’ 
 

Grietje  Waar is je fiets? 

Politieagent Eeeeh... *kuch* ...stolen 

Hans  Wat? 

Politieagent [Timide] Gestolen.  
 
[Luid] Maar daar hebben we het niet over!  
 
Hééé !? En wat denken we dat we hier aan het 
doen zijn? Jahaaa, ik zie het wel! Vuurtje stoken? 
Op een tonee… eh bosperceel?! Da’s 
hartstikkene verboden!  
 
We kunnen hier niet streng genoeg tegen 
optreden! Het is al opvallend genoeg dat er hier 
in de buurt van de Spil regelmatig iets in de hens 
gaat. Dat schreeuwt om formulier 214c. 
Momentje, zó terug! 
 
[Al fietsbellend weer de zaal uit] 
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Scene 10 

 

Grietje  Chill out zeg! Hé Hansiepansie, hoe ging het 
pulken eigenlijk? 

Hans  Ja, ehm... 

Grietje  Wat nou ehm?! Ik zag je arm zowat tot aan je 
elleboog in je neus verdwijnen. D'r moet wel een 
enorm groen fluoriscerend snotspoor door het 
bos lopen! 

Hans  Ja, eh, het lukte niet goed... 

Grietje  Lukte niet goed!? Hoezo niet?! 

Hans  Het wilde niet plakken. 

Grietje  Niet plakken?! Anders kun je met die snot van jou 
zowat asbakken kleien en nu ineens niet? 

Hans  Ik denk dat ik allergisch ben voor karton... eh... 
bomen. 

Grietje  Nou, lekker dan weer... Wat nu? 

Hans  Ja, eh, weet ik veel!  

 [Grimm komt op] 

Grimm Geen nood kindertjes, geen nood! Als 
vertegenwoordiger van de firma Grimm en deels 
schrijver van dit sprookje... nou, niet bepaald DIT 
sprookje, maar iets wat er vaag op lijkt *kuch* is 
het mijn schone taak dit tot een goed einde te 
brengen. Daartoe zal ik straks wat nieuwe 
personages introduceren, die [kijkt naar 
coulissen] aangezien ze mein broodjes aan het 
opeten zijn hoognodig het podium op moeten. 

 [Roodkapje komt op] 

Roodkapje Ben ik nu? 

Grimm Nee, nog even geduld, je mag zo. 

Roodkapje Maar ik moet nodig plassen! 

Grimm Nou ga dan meer even snel met de 
plasgeitebreier mee, dan hou ik de boel wel even 
op. Zou jij ook eens moeten leren... Goed waar 
was ik? 

 [Andersen komt op] 

Andersen Ieke moest even vrageuh van duh Heks of ze al 
de euven kun gaan upsteuken. Haar huusje staat 
al vul tut aan de neuk. 

Grimm Pardong?! 

Andersen Tut aan de neuk. De neuk? [Grimm haalt 
schouder op. Andersen nu in gewone stem] De 
nok, ja, de NOK!  

 [Stiefmoeder komt op met fles drank, duidelijk 
tipsy] 

Stiefmoeder Waz? Ben ik *hips* nju alweer? Ik zat 'm net even 
flink te raken hiernaazzd! 

Grimm [Woest] NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! 
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 Du meine güte! Wass ist dat hier? Weg, allemaal 
weg jetzt! Wat ein chaos!  

 [Iedereen gaat af, behalve Grimm] 

 Hé hallo! Hänsel! Gretel! Jullie moeten bleiben!  
 
[Wijst resoluut hun plaatsen aan]  
 
ZURUCK! PLATZ! 

 [Hans en Grietje positioneren zich weer] 

 Zo. Ordnung. Dan kunnen we noe weiter met het 
verhaal. Hè, heerlijk die rust! 
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Scene 11 

 

 [Sprookjesprinses komt wederom met veel 
gestamp op] 

Sprookjesprinses Ja, hé hallo, sorry dat ik even interumpereer, 
maar volgens mij is dit een mooi moment voor 
een lied in dit fantástische stuk. 

Grimm Ein lied? In mein sprookje? En trouwens, vorig 
jaar zongen jullie óók al. Moet je zien [wijst naar 
publiek] wat dat voor dramatische gevolgen heeft 
gehad! De tent is halb leeg! Ik maak hier hevig 
beschwahr tegen! 

Sprookjesprinses Ja, maar, een geweldig thema dit toch? In de 
steek gelaten kinderen en zo? Prima plek voor 
bijvoorbeeld: 
 
[Zingt als Willy Alberti]  
 
‘Niemand laat zijn eigen kind alleen, je bouwt het 
liefst een muurtje om haar heen..." 

 [Hans en Grietje staan met elkaar te smoezen] 

Grimm Nee, dat lijkt me niks… 

Sprookjesprinses Deze dan?  
 
[Gerard Joling stem]  
 
‘Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet, een 
glimlach, dat wordt een kop als een vergiet…” 

 [Grimm schudt hoofd] 

 Of iets internationaler dan? Dat vreet het publiek 
normaal gesproken als zoete koek van een 
heksenhuisje. Haha, vat je 'm? Koek? Huisje?  
 
[Grimm kijkt strak]  
 
Oh, nou. Doe ik Broes Springsteen bijvoorbeeld. 
 
[Springsteen stem]  
 
‘Hey little girl is your daddy home or did he leave 
you all alone, hey hey, I got a big desire. 
Owowow, I’m on fire!’ 

Politieagent [bellend, van achter uit de zaal, luid] 

 Héééé! Weer open vuur op het toneel? Wat ha 
dik nou gezegd? Nou moet ik dus twéé 
formulieren gaan ophalen! En het is al zo’n rot 
eind lopen! 

Sprookjesprinses [Freddy Mercury] ‘Bicycle! Bicycle! I want to ride 
my bicycle, I want to ride my b...’ 

Politieagent Da's gemeen! 

Grimm Nee, nee, ook bitte ni... 

Grietje Meneer Glim? 

Grimm Grrrrrrrrrrrrrrim Met een rrrrrrr!  
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Grietje Meneer Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrim. Hans en ik 
hebben een goed idee. Als we nu eens 
achterstevoren op een stoel gingen zitten. En als 
die meneer... mevrouw... eh... dat daar dan iets 
zingt dat we wél mooi vinden, dat we ons dan 
omdraaien?  

Sprookjesprinses Jaaaaaa! Dolletjes! Doen, doen! Mieters! Net als 
bij dat programma, hoe heet 't... Oh ja: 'Vozen 
met Kim Holland!' 

Hans Voice. Of Holland. 

Grimm Nu, ik ken dass nicht, maar het ies jawel een 
goed idee. 

Politieagent [Loopt naar voren]  
 
Het is toch niet te geloven hè? Heb ik met pijn en 
moeite formulier 214c op weten te diepen  
 
[geeft formulier aan iemand op eerste rij, streng 
zijn als ze te zacht praten] 
 
Hier, lees maar hardop voor!  
 
(‘Vergunning ten behoeve van open en gevaarlijk 
vuur op gemeentelijke faciliteiten waarvan het nut 
verwaarloosbaar is alsmede onnodig drukt op 
begroting.’)  
 
Precies! [pakt formulier weet bruut af]  
 
En nu flikken jullie me dit! Een gevalletje 
‘Openbaar entertainment’, 512a t/m q. Ben je 
lekker mee, kan ik dat pleuriseind wéér terug! 
 
‘Ga toch bij de politie’, zeiden ze. ‘Dan maak je 
nog wat mee!’. Een veredelde postbode, dát ben 
ik! En ik krijg verrekte veel zin om die hele 
papierwinkel hier bij iedereen in honderdvoud 
overdwars door hun gleuf te douwen!  

 [Loopt podium af en verdwijnt uit zaal, waarbij af 
en toe richting publiek met knuppel wordt 
gedreigd] 

Grimm Nou, die Polizei is ook niet meer je beste freund... 
Bat, ze schjo mast go on!  
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Scene 12 

 

 [Lichtsetting veranderd naar liedstand. Dirk komt 
op als presentator. A la Martijn Krabbé, lekker vet 
en overdreven. Vraag applaus van het publiek. 
H&G&Grimm op drie stoelen. Ze draaien zich één 
voor één met hun rug naar het publiek na hun 
introductie.] 

Presentator Welkom Dames en Heren bij alweer een 
aflevering van de Voice of Mullum! Mijn naam is 
Hans Christiaan Krabbé! Waarom? Nou daarom!  
 
Vandaag in de jury:  
 
Een heldin! Een mythe! Ga staan en zwaai want 
iedereen ziet je, hier is Grrrrietje! 

 [Applaus trekken met bordje 'APPLAUS'] 

 En daarnaast: Broer van! Toekomstig 
heksenhapje! Maar bovenal, een snotjong! 
Meisjes, grijp je kans!  
Hier is Hans! 

 [Applaus trekken met bordje 'APPLAUS'] 

 En natuurlijk, hoe kunnen we zonder?! De 
eminance grise van het stel, de genius achter dit 
verhaal, helaas een Duitser,maar dát zien we 
door de vingers!  

 [kijkt het publiek vragend aan en om zich heen, 
neutrale stem]  

 Hij, eh, hij... Weet iemand een woord dat rijmt op 
Grimm?  

 [Als er uit de zaal geroepen wordt kan dat zijn: 
slim/klim/dim, zo niet roept iemand van ons één 
van deze. Zet weer galmstem op:] 
 
- Slim -> Waren we allemaal maar zo slim,  
 
- Klim -> Het podium was voor hem nog een hele 
klim, 
 
- Dim -> Het is voor zijn rimpels beter dat ik het 
licht wat dim, 

 Hier is Grrrrrrimm! 

 [Applaus trekken met bordje 'APPLAUS'] 

 En dan nu onze eerste én tevens laatste 
kandidaat, kandidate, nou, bepaald u het zelf 
maar wat 't is, onze 'one and only' 
sprookjesprinses! 

 [Boe-geroep trekken met achterkant van zelfde 
bordje met daarop 'BOE!'] 

 


