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SCÈNE 2 

Alle spelers zitten aan de kant. De verteller komt op. 

 

VERTELLER Er was eens een hele mooie en lieve prinses: Antoinette. 

 

Antoinette op. 

 

VERTELLER Iedereen die haar zag hield meteen van haar, zo mooi en lief was ze. 

  Maar Antoinette had ook een tweelingzus: Antonia. 

 

Antonia op. 

 

VERTELLER Zij was lelijk en gemeen. 

  Iedereen die haar zag haatte haar ogenblikkelijk. 

ANTONIA Ik vind het oneerlijk. 

  Waarom ben ik lelijk en gemeen? 

VERTELLER Zo ben je geboren. 

ANTONIA En waarom is zij mooi? 

  Waarom vindt iedereen haar leuk? 

VERTELLER Omdat ze nou eenmaal leuk is.   

ANTONIA Ik vind haar helemaal niet leuk. 

  Ik haat haar. 

ANTOINETTE Ach zusje, dat geeft niks. 

  Ik hou nog steeds van jou. 

ANTONIA Ga weg. 

  Blijf van me af. 

 

Antoinette en Antonia af. 

 

VERTELLER De haat en jaloezie van Antonia werden groter en groter. 

  Zo groot, dat ze bijna uit elkaar barstte. 

  En op een dag... 
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Prins op. 

 

PRINS  Hallo? 

  Is daar iemand? 

 

Lakei op. 

 

LAKEI  Hier. 

PRINS  Ach, goeiedag. 

  Ik hoorde dat er hier prinsessen zijn? 

  Ik zoek er een. 

  Om mee te zoenen en te trouwen. 

LAKEI  Er zijn hier twee prinsessen. 

  Ik zal ze gaan halen. 

  Ogen dicht. 

 

De prins doet zijn ogen dicht. De lakei haalt de prinsessen. 

 

LAKEI  Doe maar open. 

 

De prins opent zijn ogen en ziet meteen Antoinette. Hij loopt naar haar toe en knielt. 

 

PRINS  Lief meisje. 

  Je bent zo mooi.  

  Wil je met mij zoenen en trouwen? 

ANTOINETTE Ja hoor. 

ANTONIA Hé! 

  En ik dan? 

  Ik wil ook zoenen en trouwen! 

  Prins? 

 

De prins kijkt naar Antonia en schrikt. 
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PRINS  O nee hoor. 

  Met zo’n lelijk en gemeen kind wil ik niet trouwen. 

  En al helemaal niet zoenen. 

  Ik verban je uit dit koninkrijk! 

  Hier mogen vanaf nu alleen mooie en goeie mensen wonen. 

ANTONIA Wat? 

  Waar slaat dat op? 

  Zusje, doe iets! 

ANTOINETTE Het spijt me. 

  De prins is nu de baas. 

 

Prins en Antoinette af. 

 

ANTONIA Wacht maar. 

  Hier gaan jullie spijt van krijgen. 

  Jullie daar, trollen! 

  Hier komen! 

 

Drie trollen komen op. 

 

ANTONIA Jullie moeten iets voor me doen. 

TROL 1  Ja mevrouw. 

TROL 2  Zeker mevrouw. 

TROL 3  Ogenblikkelijk mevrouw. 

 

Ze willen weggaan. 

 

ANTONIA Wacht! 

  Jullie weten nog niet wat jullie moeten doen. 

TROL 1  Oja. 

TROL 2  Vergeten. 

TROL 3  Stom zeg. 
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De trollen lachen. 

 

ANTONIA Ophouden! 

  Stilte!  

  Jullie moeten voor mij een spiegel maken. 

TROL 1  Natuurlijk mevrouw. 

 

De trollen willen weggaan. 

 

ANTONIA Ho! 

  Hier blijven. 

  Niet zomaar een spiegel. 

  Ik wil een spiegel waarin alles wat mooi en goed is, er lelijk en slecht uit ziet. 

  En andersom. 

 

De trollen blijven staan. 

 

ANTONIA Waar wachten jullie op? 

TROL 3  Eh... 

TROL 2  Weet niet. 

ANTONIA Opschieten. 

  Ik wil de spiegel morgen hebben.  

 

De trollen en Antonia gaan af. 

 


