
 

Het meisje dat steeds kleiner werd 
Het verhaal van Maria-Marianne 
 

Maria-Marianne is bang. Bang dat mensen haar niet leuk vinden. En daardoor wordt ze 
steeds kleiner. Zo klein dat ze in een muizenhol past. Maar dan komt ze de kat tegen... 
 
Dit is Maria-Marianne. Ze heet zo, omdat haar moeder haar persé Maria wil noemen en haar 
vader absoluut Marianne. Tenslotte geven ze haar beide namen. Iedereen is tevreden. 
Behalve Maria-Marianne. "Ach", zeggen de mensen als ze over straat loopt, "wat een lief 
meisje, hoe heet jij?". Maria-Marianne is bang, dat ze haar zullen uitlachen om haar naam. 
Ze bloost en wordt een beetje kleiner. 

Op een dag kopen haar vader en moeder een vuurrood springtouw met oranje handvatten 
voor haar. De hele nacht verheugt Maria-Marianne zich erop het mee naar school te nemen 
om het aan de andere kinderen te laten zien. Maar op school is ze bang, dat de kinderen 
haar springtouw niet mooi vinden. En Maria-Marianne wordt weer een tikje kleiner. 

Haar ouders zien hoe ze kleiner en kleiner wordt. Ze beginnen stevige maaltijden voor haar 
te koken. Ze maken kaasbroodjes en spaghetti met geraspte kaas. Maria-Marianne vindt 
kaas helemaal niet lekker. Maar dat durft ze niet te zeggen. En weer wordt ze een beetje 
kleiner. Tenslotte is ze zó klein, dat ze in een muizenholletje kan kruipen. Daar kan niemand 
haar uitlachen om haar naam, haar pesten met haar springtouw of haar vreemd aankijken, 
omdat ze geen kaas eet. "Ach, liefje, kom er toch uit!", smeken haar vader en moeder, 
"alsjeblieft". Maar Maria-Marianne komt niet. 

Pas 's nachts komt ze tevoorschijn en gaat op zoek naar iets te eten. Iets dat geen kaas is. 
Ze heeft de kat niet in de gaten totdat hij haar vraagt: "wat ben jij er voor één?". Opeens is 
ze bang, dat de kat zal denken, dat ze een muis is en ze zegt: "ik ben een heel klein meisje". 
De kat likt zijn lippen af. Hij doet zijn bek open zodat je al zijn scherpe tanden kan zien. 
"Mwwwmmm", zegt de kat, "ik lust alles!". 

"Ik ben Maria-Marianne en ik ben geen muis en ik wil niet opgegeten worden door een 
stomme kat!". Haar vader en moeder schrikken wakker en hollen naar de kamer. Daar staat 
Maria-Marianne in haar volle lengte! "Hoera, ons meisje is weer terug!"."Tja, ik moest wel 
schreeuwen, er zat hier een stomme kat en die moest ik even iets heel goed duidelijk 
maken. En nu heb ik heel erge honger! Ik wil graag 8 boterhammen met salami, gebakken 
uien en mosterd en een groot glas limonade!". En Maria-Marianne krijgt het meteen. En de 
kat, de kat is zó geschrokken, dat ie piepklein wordt en in het muizenholletje kruipt. Heb je 
ooit zoiets raars gehoord? 


