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Veruschka en de vier jaargetijden
Overzicht rollen
Deze sketch is met acht spelers en heel simpele middelen te realiseren. Sommige rollen
kunnen zowel door meisjes als jongens worden ingevuld.
- Verteller Marek
- Weduwe Marenka
- Dochter Draca
- Stiefdochter Veruschka
- Koning Winter
- Koning Lente
- Koning Zomer
- Koning Herfst
Aankleding / rekwisieten.
De aankleding van de acteurs kan minimaal zijn, omdat alleen het hoofd en de romp telkens
zichtbaar zijn. Met mutsen of pruiken kunnen de rollen worden geaccentueerd.
Als rekwisieten zijn nodig: een kampvuurtje, een bosje viooltjes, een mandje met aardbeien
en een paar appels.
Ter verhoging van de sfeer kunnen bij de verschillende jaargetijden passende geluidseffecten
gebruikt worden: bijvoorbeeld gierende wind of fluitende vogels.
De spelers zitten achter een doek, achter tafels die op hun kant zijn gezet of achter lage kasten
(zie uitleg spel). Als er gewerkt wordt met een doek of tafels is aan de voorzijde ook een
smalle bank of plank nodig om de benodigde rekwisieten op te zetten.
Uitleg spel.
De spelers zijn niet altijd zichtbaar voor het publiek. Elke keer als ze hun tekst moeten
zeggen, komen ze overeind. Als hun tekst gezegd en uitgebeeld hebben, verdwijnen ze weer
uit beeld. Het spel lijkt daarom op een soort levensgrote poppenkast. Voor het publiek geeft
deze wisseling een verrassend en komisch effect.
Het is handig de spelers te plaatsen in volgorde van de presentatie. De spelers moeten goed
op elkaar letten i.v.m. de timing en het zich vertonen of verdwijnen. Ze hoeven zelfs niet
persé hun tekst helemaal uit het hoofd te leren. De tekst kan eventueel op de achterzijde van
de kast worden opgehangen of achter het doek op de grond worden gelegd.
Aanwijzingen voor regie en decor zijn cursief weergegeven.
Verhaal
Bij aanvang van het spel is er nog niemand van de spelers zichtbaar. Laat eventueel
sprookjesachtige muziek horen.. Marek de verteller komt als eerste tevoorschijn. Zijn kleding
bestaat uit een eenvoudig wambuis/hemd en een baret..
Marek: (plechtig)
Welkom geacht publiek ! Mijn naam is Marek. Ik vertel sprookjes voor jong en oud.
(enthousiast)
Dit keer ga ik jullie vertellen over Veruschka en de vier jaargetijden.
(geheimzinnig)
In een land hier ver vandaan…
Marenka komt op. Zij heeft een boerenmuts of een hoofddoek en een omslagdoek. Het is een
verbitterde vrouw met een norse uitstraling..
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Marenka: (hatelijk)
Ach man, doe niet zo interessant… Ga nou maar gewoon beginnen !
Marek: (zuchtend)
Er was eens een arme weduwe…
Marenka: (geprikkeld)
Hé, niet overdrijven jij ! We hebben elke dag genoeg te eten en te drinken.
(nadrukkelijk)
Ik moet er hard voor werken !
(hatelijk)
Dat kun jij niet zeggen.
Marek: (zuchtend)
Er woonde een hardwerkende weduwe in een armoedig hutje op het platteland.
Marenka: (nijdig)
Zeg, wil je mijn huis niet zo afkraken ! Niet iedereen kan in een paleis of een villa wonen.
Marek: (geïrriteerd)
Ze leefde dus op het platteland. Zo beter ?
(zakelijk)
Ze woonde daar samen met haar eigen dochter Draca.
Draca komt op. Zij is nogal dik en heeft geen mooi gezicht (wratten/puisten aanbrengen). Ze
draagt een prachtige jurk met strikken/linten.
Draca: (verleidelijk)
Joehoe, dat ben ik dus !
Marek kijkt omzichtig rond of de moeder niet aanwezig is. Hij wendt zich samenzweerderig
tot het publiek.
Marek: (fluisterend)
Draca werd door haar moeder vreselijk verwend… Ze hoefde nooit te werken en kreeg altijd
het lekkerste eten.
(gruwend)
Daardoor werd ze steeds lelijker en dikker….
Draca: (zwoel)
Zeg Marek, je vindt mij toch wel mooi ?
Marek: (benauwd)
Mag ik me van commentaar onthouden ?
(enthousiast)
De weduwe Marenka had ook nog een stiefdochter.
Veruschka komt op. Ze is heel armoedig gekleed, maar is erg knap (bijvoorbeeld: een pruik
met lange blonde haren).
Veruschka: (zangerig)
Dag, mijn naam is Veruschka.
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Marek staart haar lange tijd aan met open mond. Hij hapt naar adem als een vis op het
droge.
Marenka: (nijdig)
Zeg, sta niet zo te staren naar die meid. Zou je niet eens verder gaan met ons verhaal ?
Marek: (stotterend)
Ja, natuurlijk….Veruschka… was…adembenemend…mooi…
(fluisterend)
Daarom werd ze door haar stiefmoeder en stiefzusje gehaat. Draca was stikjaloers op haar
schoonheid. En Marenka was bang dat haar eigen dochter zo nooit een man zou krijgen.
Ze behandelden Veruschka erg slecht en lieten haar hard werken.
Marenka: (nijdig)
Veeg het huis van onder tot boven ! Het moet zo schoon zijn dat ik van de vloer zou kunnen
eten.
Veruschka:
Ik zal de planken boenen en schrobben tot ze spiegelen.
Draca:
Kam mijn haren ! O wee, als je me pijn doet !
Veruschka:
Ik zal ze heel voorzichtig borstelen. Ze gaan glanzen en mooi golven.
Marenka:
Maak de bedden op !
Veruschka:
Jullie slapen vanavond in schone bedden.
Draca:
Was en strijk al mijn jurken ! Ik wil me vaak kunnen verkleden.
Veruschka:
Straks hangt alles netjes in de kast.
Marenka:
Zorg dat over een uur het eten klaar is !
Veruschka:
Ik kook jullie lievelingskostje.
Marenka:
Doe daarna de afwas.
Veruschka:
De borden, potten en pannen zullen glanzen in de keuken.
Draca:
Ga onmiddellijk hout hakken en zorg dat het haardvuur blijft branden.
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Veruschka:
Het zal vanavond lekker warm in huis zijn.
Marek: (verdrietig)
En zo ging het de hele dag door. Hoe hard ze ook werkte, Veruschka deed het nooit goed. Ze
kreeg regelmatig klappen. Ze mocht alleen de restjes eten. En ze moest slapen op de
keukenvloer…
(zwijmelend)
Ondanks dit harde bestaan, werd ze toch alsmaar mooier…
(fluisterend)
Tot grote ergernis van haar stiefzusje en stiefmoeder….
Draca: (wanhopig)
Moeder, waarom is zij zo mooi ? Ik haat haar !
Marenka: (troostend)
Ach liefje, jij bent ook mooi… op jouw manier…
(raadselachtig)
Als Veruschka er niet meer is,…staan de mannen straks voor jou in de rij…
Marek:
Toen brak de lange winter aan.
Koning Winter komt op. Hij is een oude, wijze man met een lange witte baard.
De kleding van de vier jaargetijden bestaat uit een grijze mantel/cape met daaronder een
blouse/shirt in de kleuren van hun seizoen: winter (wit/grijs), lente (lichtgeel/lichtgroen),
zomer (donker geel/donker groen) , herfst (rood/bruin). De mantel van koning Winter is open.
Marek: (beeldend)
Koning Winter regeerde met strenge hand. Het sneeuwde voortdurend. De wind gierde om
het huis.
Om het winterweer te accentueren eventueel het geluid van gierende wind. Koning Winter
strooit sneeuw in het rond (papiersnippers/confetti).
Marek:
Het vroor dat het kraakte.
Koning Winter: (luid)
Kraak !!!
Marek:
In het huisje was het lekker warm.
(triest)
Afgezien van de ijzige stemming en de kille haat…
Draca: (nijdig)
Moeder, die meid werkt me steeds meer op mijn zenuwen.
Marenka:
We moeten dat wicht kwijt zien te raken. Maar niemand mag ons verdenken…
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Draca: (peinzend)
Ik denk dat ik wel wat weet…
(luid)
Veruschka, kom onmiddellijk hier !
Veruschka komt haastig op.
Veruschka:
Wat kan ik voor je doen, zusje ?
Draca:
Het ruikt hier niet zo fris in huis
(hatelijk)
Dat zal wel aan jou liggen trouwens…
(overdreven)
Ik verlang zo naar de geur van…viooltjes…
(bevelend)
Ga naar buiten en zoek een bosje viooltjes voor me !
Veruschka: (wanhopig)
Maar zusje, het is hartje winter. Er zijn nergens viooltjes te vinden !
Draca: (krijsend)
Ik wil viooltjes !!!
Veruschka: (smekend)
Moeder, help me !
Marenka: (nadrukkelijk)
Ik ben je moeder niet !
(streng)
Doe wat je gevraagd wordt, brutaal nest !
Draca: (dreigend)
En waag het niet om zonder bloemen terug te komen !
Marenka: (gemeen)
Of ik zal ervoor zorgen dat je de viooltjes voortaan aan de onderkant kunt bekijken…
Marek: (medelijdend)
Ze zetten Veruschka zonder pardon buiten in de winterkou.

Vervolg
Veruschka komt op haar zoektocht terecht bij vier mannen die rond een kampvuur zitten. Het
blijken de jaargetijden te zijn. Koning Winter helpt Veruschka aan viooltjes door de lente kort
aan te laten breken.
Draca en Marenka sturen haar op nog op pad om aardbeien en appels te vinden. Met behulp
van de jaargetijden slaagt ze ook daar in.
Hebberig besluit het gemene tweetal zelf op zoek te gaan naar nog meer appels. Ook zij
komen bij koning Winter. Ze zijn echter heel onbeleefd tegen hem en wekken zijn woede op.
In een heftige sneeuwstorm verdwijnen Draca en Marenka spoorloos.
En Veruschka leeft nog lang en gelukkig genietend van alle jaargetijden.
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