
Het bal is een en al glans en 
glitter. Fee had gelijk: zoals ze 
er nu uitziet, past Assepoester 
perfect in het plaatje. Meer nog: 
iedereen kijkt naar haar om. Maar 
op haar gemak is ze niet. Na een 
uurtje heeft ze er genoeg van. 

Iets voor middernacht stapt 
Assepoester op de bus. Haar 
voeten doen pijn, haar 
haren jeuken en die 
jurk zit zo strak dat 
ze niet durft te gaan 
zitten. Dat valse haar 
gaat er nu uit, denkt 
ze, en ze prutst het los. Ze 
schudt haar eigen haren tot ze 
weer natuurlijk vallen. 

Een oude man staat op. Hij is 
moeilijk te been en hij heeft last 
met zijn trolley. Assepoester 
ondersteunt hem bij het 
uitstappen en draagt de trolley 
uit de bus. Twee van haar 

kunstnagels komen los. Ze maalt 
er niet om. 

Ze bekijkt haar spiegelbeeld in 
het donkere raam van de bus. 
Met wat papieren tissues uit haar 
handtas haalt ze de make up weg. 
Bijna mist ze haar eigen halte. 
Ze haalt nog net op tijd de deur, 

maar op het trapje verliest ze een 
van haar naaldhakken. De deur 
gaat dicht en de bus rijdt verder. 
Verdorie, denkt ze, ik koop wel 
een nieuw paar voor Fee. Ze trekt 
de andere schoen uit en loopt 
op haar blote voeten de straat 
in. Wat ze niet weet, is dat één 

iemand in de bus haar de hele 
tijd geamuseerd in de gaten had.  

In de verte klinken de klokslagen 
van de kerk. Het is middernacht. 
Assepoester steekt de sleutel in 
het slot en gaat naar binnen. 

De volgende ochtend zit 
Assepoester weer helemaal als 

zichzelf aan de ko�  etafel. 
Er wordt aangebeld. 

Dat is Fee, denkt ze, 
die wil weten hoe 
het is geweest. Maar 

als Assepoester de 
deur opendoet, staat ze 

oog in oog met een vriendelijke 
jongeman. Hij kijkt opgelucht.
‘Ik heb al bij heel wat huizen 
aangebeld, maar nu ben ik blij 
dat ik je gevonden heb’, lacht hij.
In zijn handen houdt hij een 
schoen.
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Assepoester zet zich verbaasd 
neer. Ze wilde net de deur uitgaan, 
toen haar vriendin Fee kwam 
binnengestormd met een ko� ertje.
‘Kijk’, zegt Fee terwijl ze het ko� ertje 
op de tafel zet, ‘toen ik hoorde dat jij 
gewoon als jezelf naar het bal wilde, 
ben ik als de bliksem hier naartoe 
gekomen. Zo te zien, nog net op 
tijd.’ 
‘Wat ga je doen?’ vraagt Assepoester.
‘Ik ga je mooi maken, meisje.’

‘Toon mij je handen eens.’
‘Die zijn schoon, en mijn nagels zijn 
geknipt.’
‘Dat zie ik. Maar je wil toch niet 
dat mensen jouw echte nagels zien 
als jij daar staat met een glas in je 
hand? Nee, met harsnagels heb je 

meer persoonlijkheid. Welke 
kleur kiezen we?’ 

‘Ik denk niet …’
‘Rood, absoluut rood voor jou.’

‘Wat ga je met je haar doen?’
‘Hoezo?’ 
‘Daar moet meer volume in. En het 
zou beter zijn als het langer was, 
toch?’
‘Het is gewoon mijn haar, ik ben er 
best tevreden mee.’
‘Tevreden is niet genoeg. Je moet 
stralen! Kijk, met deze extensions 
heb ik altijd succes. Vanavond 
draag jij ze. Je zult veel sterker in 
je schoenen staan. Buig even je 
hoofd, dan maak ik ze vast. Het gaat 
geweldig zijn!’

‘Nu je gezicht. Mm. Een beginnend 
puistje op je wang, dat litteken 
boven je lip …’
‘Dat is van toen ik met mijn papa …’
‘We moeten het camoufl eren, net als 
die vermoeidheid onder je ogen.’

‘Vermoeidheid?’ 
‘Geen zorgen, ik heb alles om je 

foutjes te verbergen. Jij krijgt 
vandaag een perfecte huid. 

Wat een geluk dat 

ik alles van schoonheid afweet. Ik 
maak je ogen groter en je wimpers 
extra lang. Wacht tot je het resultaat 
ziet!’

‘En dan nu … tatarataa! Wat vind je 
van deze prachtige jurk?’
‘Maar ik heb al …’
‘In die kleren ga je toch niet naar 
een bal, schat. Je moet er succesvol 
uitzien, en zel� ewust. Kijk, je mag 
zelfs mijn juwelen lenen. En met 
deze naaldhakken loop je veel 
eleganter. Schouders en bips naar 
achteren!’
‘Maar dat is niet …’
‘Aantrekken, hup, vertrouw me nu 
maar.’

‘Een plaatje ben je, yes! Het moest 
snel gaan, maar voor vanavond lukt 
dit wel. Ik ben trots op mezelf. Mijn 
vriend Hans heeft toch zo’n dikke 
fi rmawagen, weet je nog? Wel, hij 
staat nu voor de deur om je naar het 
bal te voeren.’
‘Ik wilde met de bus …’
‘Ben je gek? Jij maakt vanavond een 
statement: jij bent high class!’

‘Dag lie� e, laat jezelf aan de 
wereld zien!’
Assepoester stapt naar de auto.
‘Hey Hans. Bedankt dat je me wil 
brengen.’
‘Wauw, jij bent prachtig!’
‘Helemaal mezelf …’ lacht 
Assepoester groen. 
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