
Huwelijkssprookje. 
 
 

 
Wij verplaatsen ons in gedachten naar een bittere herfstdag in 
november. De wind zweept zure regen door het gekleurde bos, en de 
temperatuur is dusdanig onaangenaam, dat de bomen van de koude 
ineenkrompen, en van ellende hun bladeren laten vallen. De dieren 
zijn zenuwachtig op zoek naar kastanjes en beukennootjes, ter 
kompletering van hun wintervoorraad. Vieze vochtigheid lokt 
elfenbankjes en stinkzwammen uit het bladerdek waarmee het bos door 
de herfst was bedekt.  
 
 
In dit herfstig decor zien wij een een meter vijfennegentig lang 
personage opdoemen die zich al sjokkend voortbeweegt door de dikke 
bladerlaag die het bospad bedekt. 
Als hij dichterbij komt herkennen wij hem. Het is Jeroen. 
Kromgebogen en ineengedoken, en met een gezicht alsof hij zojuist 
een kilo levertraan gemarineerde knoflookteentjes genuttigd heeft, 
maakt hij door weer en wind zijn dagelijkse boswandeling. Maar 
Jeroen kijkt niet vrolijk, nee, als wij goed luisteren horen wij hem 
zelfs in zichzelf schelden en grommen. En van de nattigheid op zijn 
gelaat is maar moeilijk vast te stellen of het regendrop of 
chagerijn was wat van zijn gezicht druipt. 
Over de oorzaak van al dit ongeluk weten we maar weinig, maar zijn 
psycholoog had het altijd over “stagnatie in het sublimeren van 
bepaalde driften uit de preadolescentie, traumatische complexen 
afkomstig van vetrandjes aan de zondagse karbonade, volledige 
blokkering van zelfverwerkelijkende impulsen tengevolge van een 
Mieke Telkampkomplex, symbiotische tendenzen in een intieme relatie 
met zijn wandelende tak, én een Oedipuskomplex van een omvang waar 
zelfs Sigmund Freud een spontane hartstilstand van zou krijgen. 
Wat dit in normaal Nederlands betekent weet ik niet, Jeroen ook niet 
want anders had hij er waarschijnlijk al direct een eind aan 
gemaakt. Maar goed, feit is dat Jeroen zich niet happy voelde. 
 
Als hij zich niet goed voelde, maakte hij altijd een boswandeling, 
ter verfrissing van lichaam en geest. Dat was een remedie die altijd 
werkte, maar zo niet vandaag. De depressie omklemde hem, en hij leek 
niet aan haar greep te ontkomen.  
En daar schuifelde hij dan. Bibberend van de kou, chagerijnog, 
doornat, en levensmoe. Zonder enig overdrijven kunnen wij stellen 
dat Jeroen zich ongelukkig voelde.  
 
Totdat het pad een bocht maakte, en daar struikelde hij over een 
klein puntig obstakel onder de bladeren. Jeroen viel languit op het 
gebladerte, met zijn gezicht in een groep paddestoelen, en met zijn 
benen in een mierenhoop van twee meter in doorsnee. Zijn pakjes 
Brandaris waar hij net een shaggie uit draaide, vloog met een 
sierlijke boog in een plas regenwater, en een boomstronk porde 
tamelijk onkomfortabel in zijn navel.  
Toen Jeroen al vloekend en scheldend weer opstond, de natte bladeren 
van zijn jas klopte, en terloops zijn neus ontdeed van wat 
elfenbankjes, hoorde hij achter zich een zacht hoog stemmetje 
zeggen: ’Zeg, kun je niet uitkijken waar je loopt eikel?”. Jeroen 



draaide zich om, en zag tussen de bladeren een klein 
roodgekostumeerd kaboutertje net zijn puntmutsje weer in de plooi 
trekken. ‘Ben je wel goed in je hoofd, ik had morsdood kunnen wezen. 
Boomschorslikker, schimmelkweker, vogellijmsnuiver!!!” 
In het brein van Jeroen voltrok zich een proces dat zich het beste 
laat omschrijven als ‘buitensporige agressie’ of ‘ontoelaatbare 
destructieve neigingen’. 
Jeroen pakte het kleine puntgemutste wezentje op, en stond op het 
punt hem met een nagelschaartje van zijn hoofd te ontdoen, toen het 
kaboutertje wit wegtrok en in een mengelmoes van kaboutriaans en 
algemeen beschaafd Nederlands uit alle macht om genade schreeuwde 
‘Wees mij genadig, nø sø frø høterdeknøter, ik schenk u alles wat u 
bekoord.’ 
Bij de laatste zin hield Jeroen even halt en dacht na.  
‘Ik schenk u alles wat u bekoord? Da’s nie gek. Ik zit tot amme nek 
in de poep, en dan kom ik een kabouter tegen die mij alles zal 
schenken wat mij bekoord... Dat is te gek om waar te zijn!!! 
Jahaaa...Maar wacht eens even.. Dit is inderdaad te gek om waar te 
zijn. De zwaarmoedigheid heeft mij dusdanig in zijn greep, dat ik ze 
niet allemaal meer op een rijtje heb. Ik voelde me al niet prettig, 
maar nu begin ik zelfs kabouters te zien. Ik word geschift! 
En het nagelschaartje ging opnieuw richting kabouternek. Maar de 
kabouter sputterde opnieuw tegen en zei: ‘Heb genade met me, doe 
drie wensen en ik vervul ze. DRIE WENSEN!!! 
Jeroen dacht weer na. Mmmmjjjaaa... kabouters misschien wel niet, 
drie wensen zijn ook niet mis. Als ik dan toch gek word, dan liever 
op een prettige manier. ‘O.K.’ ‘Wat?’zei de kabouter. ‘O.K, ik doe 
het’, zei Jeroen, ik laat je vrij en je vervult voor mij drie 
wensen. ‘Eh… ja graag’ zei de kabouter. Jeroen liet de kabouter aan 
zijn puntmutsje weer omlaagzakken, deze slaakte een zuchtje van 
verlichting, en Jeroen borg het nagelschaartje weer op in zijn 
binnenzak. ‘Het spijt me’, zei Jeroen, ‘ik kom me even niet 
inhouden, maar ik heb vandaag gewoon een rotdag.’ 
Hij schudde de kabouter de hand, en de kabouter schudde Jeroen de 
pink. ‘Desiderius is de naam, Desiderius van Loosen.’ En Jeroen 
stelde zich cool voor als: Den Otter, Jeroen den Otter… 
‘Kom maar naar mijn woning’, zei de kabouter, en samen liepen ze op. 
Toen kwamen ze in het hart van het bos. Daar stond een kleine groep 
paddestoelen bij elkaar. ‘Dit is ons dorpje’, zei de kabouter, ‘en 
dat daar is mijn huisje’, en hij wees naar een kleine kantarel aan 
de rand van de groep. 
De kabouter ging via een klein deurtje in de stam naar binnen, en 
daarna wurmde ook Jeroen zich met zijn volle één meter vijf-en 
negentig in de paddenstoel. 
Hoe dat in vredesnaam mogelijk is geweest weet ik ook niet, maar 
daar doen we verder niet moeilijk over, een sprookje is een 
sprookje. Via een klein wenteltrapje kwamen ze in de woonkamer. Daar 
stelde de kabouter Jeroen voor aan zijn kaboutervrouwtje en zijn 
kabouterkindertjes. Het vrouwtje serveerde kabouterthee aan Jeroen 
en aan haar mannetje. Kabouterthee wordt volgens eeuwenoud recept 
getrokken uit verlept elfenbrood en trollensnot, en wordt altijd 
geserveerd in kombinatie met haring en slagroom. Na het nuttigen van 
deze kaboutertriaanse folklore, begaven Jeroen en kabouter zich naar 
de werkkamer.  
In dit kleine stoffige kamertje stond een uitgebreid assortiment aan 
toverstaffen, engelenpoeders en kristallen bollen uitgestald. 



Jeroen keek met verbazing rond. ‘Je eerste wens’, zei de kabouter. 
‘Eh…oh ja…eh, oei, daar moet ik even over nadenken’, zei Jeroen. 
Mmmmm ik moet iets wensen dat mij van mijn neerslachtigheid verlost, 
iets dat me gelukkig maakt. Iets of iemand waar ik rust en vrede kan 
vinden. Iets??? Iemand!!! Maar natuurlijk, een vrouw, een vrouw zal 
mij gelukkig kunnen maken!!! En het liefst een rijke. ‘Ja’, zei 
Jeroen, ‘ik weet het, ik wil een rijke vrouw trouwen.’ De kabouter 
trok uit verontwaardiging een ietwat muppetachtig gezicht maar dat 
zou ik ook gedaan hebben als ik zo’n beroerde wens zou moeten 
vervullen. Maar ja afspraak is afspraak, dus de kabouter pakte zijn 
toverattributen tevoorschijn. De kabouter zette wat dozenmet 
toverpoeder op tafel, samen met de kristallen bol. Hij pakte zijn 
toverstaf en zei: ‘Zo het ritueel kan beginnen.’ De kabouter 
brabbelde wat eeuwenoude kabouteriaanse spreuken, en wreef daarna 
met de toverstaf over Jeroen zijn slaap. ‘Voel je al iets’, vroeg de 
kabouter. Jeroen schudde ontkennend het hoofd. ‘Dan maar met grof 
geweld’, zei de kabouter, hij pakte zijn grootste kristallen bol, en 
sloeg deze op Jeroen zijn hoofd kapot. Als ik zeg ‘grootste 
kristallen bol’, dan moet u zich daar niet te veel bij voorstellen, 
zelfs de grootste kristallen-kabouter-bollen zijn nog niet groter 
dan een doperwt, dus veel kwaad kon het niet doen, maar de klap kwam 
toch hard genoeg aan om de toverspreuk te laten werken. 
 
Alles begon te draaien voor Jeroen zijn ogen, maar toen hij even 
later weer helder zicht had, constateerde hij dat hij zich op het 
gemeentehuis bevond, met naast zich een dikke vrouw van zo’n jaar of 
vijftig. Het mens was van top tot teen behangen met kettingen, 
ringen, armbanden, en andere kostbare prullen. Haar gezicht hield 
het midden tussen een uitgedroogde aardappel en het achterwerk van 
een wrattenzwijn, twee benen waar je met gemak een kathedraal op zou 
kunnen funderen, en op haar bovenlip een snor die maar nauwelijks 
onderdeed voor die van Chiel Montagne. Zonder enig overdrijven 
kunnen we stellen dat de dame bloedstollend lelijk was. Maar rijk! 
Jeroen keek wat in het rond, maar uit de blikken van de omstanders 
kon hij wel opmaken dat van hem een “ja”-woord werd verwacht. Met 
een nauwelijks overtuigend ‘mmja’ tekende hij zijn vonnis, het 
monster naast hem was vanaf nu zijn vrouw. 
Over het verloop van dat huwelijk kunnen we kort zijn. Het was een 
niet erg gelukkig huwelijk en zelfs de term ‘minder geslaagd’ mogen 
we als een enorm understatement bestempelen. De vrouw was niet mooi 
maar wel-gesteld, dom doch niet onbemiddeld, maar alle materiële 
overvloed waar Jeroen zich in kon verheugen, maakte hem niet 
gelukkiger. Nee, nooit voelde hij zich zo beroerd… 
Maar op een dag toen butler Henry het dakraampje van de Rolls Royce 
te ver open had gezet, is Jeroen er mooi tussenuit gepiept, en weer 
op zoek gegaan naar de kabouter, hij had immers nog twee wensen te 
goed.  
Nauwelijks verrast opende de kabouter de deur voor hem. ‘Nee, nee’, 
sprak Jeroen tegen de kabouter, ‘een rijke vrouw kan mij ook niet 
van mijn zwaarmoedigheid verlossen, ik wil een mooie vrouw, een 
mooie vrouw zal mij gelukkig maken.’  
‘Zoals jij wilt’, zuchtte de kabouter schouderophalend, en hij 
herhaalde de toverprocedure. Poeder, toverstaf, kristallen bol, en 
toen Jeroen de ogen weer opende stond hij naast een bloedmooie 
vrouw. De personificatie van de schoonheid zelf was zij. Ook Jeroen 
was met stomheid geslagen door al dit visueel genot, en toen hij 



haar zijn ’ja’-woord moest geven, kon hij ook niet meer dan slachts 
bevestigend knikken. 
 
 
Het moet gezegd, dit huwelijk hield langer stand dan het vorige, 
maar ook deze echt was verre van ideaal. Immers een mooie vrouw is 
nooit alleen, en dit ondervond Jeroen aan den lijve. Nee, zijn vrouw 
was nooit alleen, ook niet als Jeroen er eens niet was. Dit 
kunstwerk van Moeder Natuur werd tot in de verre omgeving begeerd. 
Vaak kreeg zij bezoek van jonge Apollo’s, tegen wie zelfs Jeroen het 
in schoonheid moest afleggen. En toen hij haar op een dag betrapte 
met de lokale kampioen power liften, is Jeroen stilletjes er vandoor 
gegaan, weer op zoek naar kabouter Desiderius van Loosen, voor het 
inlossen van zijn laatste wens. 
Op zijn laatste krachten bereikte hij het kantarel, en klopte aan. 
Desiderius deed open, en Jeroen viel de kabouter huilend in de 
armen. Het kleine wezentje bezweek bijna onder dit emotioneel 
geweld. Nadat hij Jeroen wat gekalmeerd had, gingen ze ten derde 
male naar de werkkamer. Ze hadden nog maar net plaats genomenof de 
deur zwaaide plotseling open. ‘Alstublieft meneer Jeroen, hier heeft 
u een kopje thee, dat heeft u wel verdiend vind ik.’ 
Jeroen richtte zijn blik op de deuropening. Daar zag hij een lief 
klein kaboutermeisje staan. Beeldschoon. De twee staarden elkaar 
voor een moment aan. Wat er zich toen in Jeroen’s ziel afspeelde is 
voor de pen onbeschrijfelijk, en ook het kleine kabouterhartje sloeg 
op hol als nooit te voren. Ze moest er zelfs van blozen, ja zo erg, 
dat haar guitige kabouterhoofdje even de kleur kreeg van haar 
puntmutsje. De twee werden op slag verliefd. ‘Mag ik je 
voorstellen,’ zei Desiderius, ‘dit is mijn dochter Saskia.’ 
‘Maar ter zake, wat is je derde wens, ik zal hem voor je vervullen.’ 
‘Je dochter,’ schreeuwde Jeroen, ’geef me je dochter ten huwelijk!’ 
Hier moest vader kabouter even over nadenken. ‘Mijn dochter ten 
huwelijk aan zo’n hopeloos slemiel? Wat zou de familie wel niet 
denken als ze mijn hartediefje met zo’n halve gare zien lopen? Maar 
aan de andere kant…volgens de traditie zou ik haar uit moeten 
huwelijken aan Groinkl de trollenkoning; Nog niet half zo 
intelligent als Jeroen, en qua schoonheid hoeft Jeroen ook 
nauwelijks voor hem onder te doen. Desiderius stond in dubio. ‘Ik 
weet het nog niet,’ antwoordde hij Jeroen. 
‘Je zult wel moeten,’ antwoordde deze, ‘ik heb nog een derde wens 
die vervult moet worden.’  De kabouter keek hem bedenkelijk aan. ‘Al 
goed, al goed,’ sprak hij, ‘je trouwt maar een end weg.’ 
Het gelukkige stel vloog elkaar in de armen. De omarming was zo 
krachtig, dat de kleine Saskia er bijna het leven bij liet. 
 
 
Nu was het een goede gewoonte van Desiderius om bij het vervullen 
van drie wensen er altijd een vierde als bonus bovenop te doen. Deze 
vierde wens wilde hij gebruiken om Saskia op ongeveer de zelfde 
lengte te brengen als Jeroen, want dit vond hij zo geen gezicht. Dus 
strooide hij weer als een bezetene met poeder en toverstokjes, en 
smeet hij alle kristallen kapot die hij maar had. Meteen groeide 
Saskia tot een meer dan acceptabele lengte.  
Dus nu stond niets een huwelijk meer in de weg, en inderdaad zijn 
zij niet lang daarna getrouwd. 
 



Hoe dit huwelijk verliep weet ik niet, deze episode moet nog 
geschreven worden. Maar ik maak mijn handen daaraan niet meer vuil. 
 
Rest mij slechts te zeggen dat het schrijven van een 
huwelijkssprookje zo veel makkelijker is dan het leven van een 
sprookjeshuwelijk. 
 
                “Also sprach Rob den Otter”   
 
 Veel geluk en gezondheid in jullie huwelijk.  


