
4
San is een prinses. 

Ze zoekt een mooie jurk. 
Dat past bij een prinses.  

Maar vindt ze ook haar prins? 
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Ik ben een prinses.

Vandaag heb ik belangrijk nieuws gehoord.
Ik ben een prinses!
Dat wist ik helemaal niet.
De bakker in de winkel wist het wel.
Ik vroeg een broodje met chocolade.
De bakker glimlachte naar me.
– Alsjeblieft, prinses! zei hij.
Hij gaf me het grootste broodje.
Aan beide kanten zaten staafjes chocolade.
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Ik vertel het grote nieuws aan papa.
– Een prinses moet niet naar school, zeg ik.
Papa denkt er anders over.
– Een prinses gaat naar school om vrienden te maken.
– Maar ik heb al veel vrienden en vriendinnen, papa!
– Een prinses gaat naar school om slim te worden.
– Maar ik kan het beste sommen maken van de klas!
– Een prinses gaat naar school om haar papa blij te 

maken. 
Ik geef papa een zoen en ren vlug de speelplaats op.

– Een prinses moet toch niet naar de klas?
– Toch wel, zegt papa. Een prinses leert 

graag.
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Ik zeg aan Els dat ik een prinses ben. 
– Nee, zegt Els. Dat kan niet!
 Jij draagt geen jurk van een prinses.

Ook mijn vriendinnen mogen het nieuws horen.
– Ben jij echt een prinses? vraagt Anna. 
 Waarom kom je dan naar school? 
– Om met mijn vriendinnen te spelen, zeg ik.
– Waarom draag jij geen prinsessen-jurk? vraagt Els.
– Omdat ik mijn jurk niet vuil wil maken, zeg ik.
– Waarom draag jij geen kroon? vraagt Netta.
– Een kroon is voor later, als ik koningin ben. 
 Eerst zoek ik een prins op een wit paard.
 Als hij lief is, mag hij met mij trouwen.
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Na de school kijk ik in mijn kast.
Ik zoek een jurk voor een prinses.

Ik heb heel wat jurken in mijn kast.
Er zit vast een jurk voor een prinses bij.
Ik pas mijn jurken voor de spiegel.
Oei, kiezen is niet makkelijk!
Ik keur mezelf streng en neem mijn tijd.
De jurk met pofmouwen is niet goed.
De jurk met strookjes hang ik ook opzij.
Maar de lange jurk is net wat ik zoek.
Zo kom ik net uit een sprookjesboek!
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Ik maak me zo mooi als mama.
Mijn broer Sep kijkt om de hoek.
– Wat doe jij daar, San?

Een jurk is een mooi begin.
Er hoort nog wat versiering bij.
Daarvoor heeft mama heel wat spullen.
Eerst lak ik mijn nagels roze.
Zelfs de nagels van mijn tenen doe ik mee!
Ik poeder mijn neus zodat hij niet meer blinkt.
Ik trek een zwarte lijn rond mijn ogen.
Dan borstel ik mijn haren tot ze glanzen.
Mijn broer Sep komt nieuwsgierig kijken.
– Zeg, San, wat doe jij? vraagt hij.
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– Ik speel prinses. Speel je mee?
Sep is mijn hulp.
Hij doet wat ik vraag.

– Ik speel prinses en ik zoek nog een schildknaap.
– Wat is een schildknaap? vraagt Sep.
– Een schildknaap zorgt goed voor zijn prinses.
   Hij belooft haar altijd trouw.
   Eerst moet hij allerlei taken leren.
   Om haar nog beter te kunnen helpen.
Sep wil graag mijn schildknaap zijn.
– Goed, kniel voor mij neer en zeg mij na.
Sep doet wat ik vraag en zegt:
– Prinses, ik wil je trouw dienen.
 Ik zal je redden bij elk gevaar.
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Ik geef Sep een hoed. 
Sep houdt mijn sleep vast.
Help, ik hoor een draak!

Sep krijgt van mij een mooie hoed.
Hij helpt mij met mijn lange jurk.
Ik loop kaarsrecht naar het balkon.
Dat is de toren van mijn kasteel.
Onderaan zie ik een draak en een monster.
Ze vechten met elkaar op leven en dood.
Ze schreeuwen en briesen en janken en brullen.
waf waf! miauw miauw!
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Help, Bob! Red mij van de draak! 
Ik zit hier vast.
Bob is ook bang. 
Hij rent vlug weg.

Ze sluiten me op in de toren.
Ze gooien de sleutel weg en houden de wacht.
Ik kan hier nooit meer weg!
Misschien wil de buurjongen mij helpen.
– Help, Bob! 
 Red mij van de draak en het monster!
Maar Bob loopt vlug voorbij het tuinhek.
Ook mijn schildknaap is bang.
Hij kruipt weg achter mijn rug.
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Daar komt mijn prins! 
Hij redt mij.
Ik geef hem een kus. 
Smak!

Hoera, daar komt mijn prins!
Hij jaagt de draak en het monster weg.
Met open armen loopt hij naar me toe.
– Droog je tranen, prinses! 
   Het gevaar is voorbij!
Ik geef hem een dikke zoen.
Mijn schildknaap laat zich weer zien.
– Waar zijn de draak en het monster? roept hij.
Ik ga er samen met papa achteraan!




