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Goudhaartje 
 
1. Fanfare (tacet verteller) 
 
2. Verteller 
 
Stop! Stil! Nu even geen muziek. 
Zet u schrap, hooggeëerd publiek. 
Hou u vast, val niet van uw stoel. 
Uw hart is warm, uw hoofd is koel? 
Mooi zo. Luister nu dan naar mijn  
verhaal, dat soms wat vreemd zal zijn. 
 
3. Melodrama: opgewekte prelude 
 
In bossen ver van dorp en stad 
vindt een beer een meid op zijn pad. 
Pestkop Goudhaar, die criminele, 
waagt het Jonkie Beer te bestelen. 
Pal daarop, en da’s echt haar stiel, 
piept ze dat híj háár lastig viel. 
 
3. [moet zijn: 4.] Processiehymne 
 
Het Hof in ’t Bos is blinkend schoon, 
rechter Leeuw draagt waardig zijn kroon, 
goed gebekt zijn de Advocaten, 
de Jury wordt binnengelaten! 
 
Krijgt sluwe Goudhaartje d’r zin? 
Moet Jonkie Beer dan toch de cel in? 
Wie van de twee zien wij hier winnen? 
Hemel! Het proces gaat beginnen. 
 
Leidt de Gevangene naar binnen! 
(fluistert:) Trouwens: ik verdedig Jonkie  
    Beer. 
Staat allen op voor de Jury! 
En gaat u wéér staan, want daar is de  
    Rechter! 
 
4. Verteller 
 
In sprookjesland is ’t leugen troef; 
de waarheid legt het loodje. Oef! 
hoe smerig zijn de feiten achter  
die fabels vol verhaalverzachter. 

 
5. Melodrama: het lieve dansje van 
Goudhaartje 
 
Neem Goudhaartje. Een soort prinsesje, 
gekleed in een rozerood vestje, 
geen schoenen aan haar ranke voetjes, 
danst heel charmant tussen de koetjes, 
geurig als honing van de bijtjes, 
dartel als pasgeboren geitjes. 
Maar prik eens door haar glimlach heen 
en zie! Een inktzwart hart van steen.  
 
Hebberig, ijdel en een klier, 
Goudhaartje heeft vooral plezier 
in pesten, schelden en ook liegen, 
het doden van mieren en vliegen.  
Dol is ze op stinkbommen gooien, 
of jeukpoeder in nesten strooien. 
Blij zal ze heel het bos verraden; 
ja, het kind leeft van dieren schaden. 
 
6. Verteller 
 
Welnu, heel anders van aard zijn 
beren. Nee, die doen niemand pijn. 
Zeker, in sprookjes van weleer 
is vaak de grote schurk een beer. 
 
7. Dans van de criminele beren 
 
In sprookjesland zijn beren linke 
dieren die brullen, slaan en stinken, 
stelen en moorden, want hun hart 
is dieper dan de nacht zo zwart. 
 
Liefst gaan ze kindertjes te lijf, 
die schurkenclub in vol bedrijf. 
Maar een van hen gaat ’t ergst tekeer: 
de vuile smeerlap Jonkie Beer. 
 
8. Verteller 
 
(zwaait met sprookjesboek) 
Ik kan er met mijn pet niet bij 
dat deze bundel zwijnerij 
in boekvorm winkels kon bereiken. 
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Lieve ouders, laat naar u kijken 
als u niet snapt dat dit verhaal 
vertelt van Goudhaar de vandaal. 
 
9. Dans van monster Goudhaar 
 
10. Verhaal 
 
Stelt u zich voor: een fijn ontbijt, 
met grote toewijding bereid, 
verrukkelijke griesmeelpap, 
de koffie vers, fles appelsap, 
ook toast met jam in tal van smaken, 
een pas gewassen tafellaken. 
Eén bord voor hem en één voor haar, 
zoonliefs stoeltje staat ook al klaar. 
Maar dan roept papa: ‘Groot alarm!’ 
Pas op! Die pap is veel te warm! 
We lopen eerst een blokje om, 
dan koelt hij af, wat ik je brom! 
’s Ochtends wandelen door de straten... 
 
11. De berenpromenade 
 
... is goed voor lijf en ledematen. 
Het geeft meer eetlust, zul je merken, 
en laat je darmen lekker werken.’ 
 
Een goede moeder zegt geen nee 
op zo’n voortreffelijk idee. 
En zeker vóór het eetfestijn, 
want vader kan dan knorrig zijn. 
 
12. Verteller 
 
Koud loop je samen over straat 
of Goudhaar, dat wandelend kwaad, 
die kampioen van het gespuis, 
staat grijnzend in je lege huis. 
Dat biedt zo’n heerlijk tafereel: 
één, twéé, dríé kommen vol warm   
    griesmeel.  
En ja hoor: onze helleveeg 
rent erheen en lepelt ze leeg. 
 
13. Tussenspel: Goudhaartjes maaltijd 
 

Het is zoiets wat u ook haat: 
je maakt zo’n heerlijk maaltje, gaat 
van honger moe naar huis en ziet 
de streken van zo’n mensengriet. 
  
Maar wacht! Het ergste moet nog komen, 
de kwaadste droom der boze dromen. 
 
Uw stulp is smaakvol ingericht, 
want steeds opnieuw bent u gezwicht 
voor pracht en praal van mooie spullen  
als kandelaars met gouden krullen 
en meubelen van Chippendale, 
barok, van hout met zacht fluweel. 
Het mooiste van uw thuispaleis,  
niet om de glans, niet om de prijs, 
is ’t kinderstoeltje van uw zoon, 
oud, lief, klein, fijn, ja wonderschoon. 
Het is uw trots, uw diamant, 
Geërfd van opa Fozzie’s kant. 
Maar Goudhaartje, die botte freak, 
Heeft geen gevoel voor fraai antiek. 
Het laat haar koud, de zwarte kat, 
dus gooit ze – zoef! – haar dikke gat 
met – ai! – fatale overdruk 
op – krak! – het tere meubelstuk.  
Een aardig meisje roept spontaan: 
‘O jee! Wat heb ik nou gedaan!’ 
Maar Goudhaar niet. Die vloekt en scheldt: 
‘Dat prul mag naar de vuilnisbelt!’ 
Waarna een woord haar mond verlaat, 
heel naar, je reinste boevenpraat, 
voor kinderoren veel te grof, 
en ook voor allen aan dit hof. 
 
15. Melodrama: De razernij van   
   Goudhaartje 
 
Wat is ze kwaad, haar mond staat zuur, 
haar ogen gloeien, spuiten vuur. 
Ze stampt al tierend op de vloer 
en laat van nijd een griesmeelboer. 
Ze spuugt, sist, schuimt, steunt, scheldt en 
    schreeuwt 
tot, plotsklaps, ze ophoudt en geeuwt. 
 
[tot zo ver dit fragment] 


