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Er was eens 

 

Roosje wilde met Peter een sprookje gaan spelen. "Ik ben de prinses," zei ze, "en jij bent de 

prins die me moet komen redden uit dit kasteel." Ze ging op tafel zitten en deed alsof ze zich 

vermaakte met een bal. 

"Ja maar," zei Peter, "wat valt er te redden als je zo gelukkig bent met je bal? Er moet iets 

ergs met je aan de hand zijn. Je moet in nood zitten." 

Daar had Peter wel gelijk in. Roosje dacht erover na. 

"Weet je wat. Jij speelt even mijn vader, de koning, die me de bal afpakt. Dan zal ik mij 

weren, maar de koning is sterker dan ik, dus zal ik mijn bal kwijtraken. Jij komt me dan een 

nieuwe brengen, omdat je het zo goed van me vindt dat ik zo dapper heb gestreden. Oké?" 

Peter vond het een prima idee. Hij klom op de tafel om Roosjes bal te pakken. Dat was niet 

zo gemakkelijk, want Roosje was snel. Peter wist zich echter sterker. Plots ging Roosje in de 

strijd om de bal op tafel staan. In deze beweging stootte ze haar hoofd tegen de lamp die 

erboven hing. Ze liet zich op tafel vallen. Peter boog zich bezorgd over haar heen. "Heb je je 

erg pijn gedaan?" vroeg hij. 

"Nee malle, niet zo erg, maar dit maakt het alleen maar echter. Nu kun jij de bal pakken en 

me komen redden, terwijl ik hier over mijn strijd lig na te denken." 

Peter ging de kamer uit. In galop kwam hij weer naar binnen. Hij reikte haar triomfantelijk de 

bal. Roosje was er echter niet tevreden over. Zij had zo zwaar gestreden en was daar een 

stuk wijzer door geworden en hij kwam daar zonder slag of stoot doodleuk aangehobbeld. Er 

moesten obstakels komen op zijn weg naar haar toe. Ze verzamelden de zes stoelen rond 

de tafel en maakten daar een barricade van voor de plek die een poort moest verbeelden. 

Daar moest de prins zich eerst maar eens doorheen zien te worstelen, anders zou hij niet 

waarderen wat hij verdiend had. 

Peter ging weer naar de hal. Hij kwam terug met een rood lopertje wat daar altijd lag en rolde 

dat voor de barricade uit. Hij verdween weer achter de deur. Toen deze open ging, stond hij 

daar fier met een paraplu in zijn linker hand en de bal onder zijn rechter arm. Strijdvaardig en 

dapper ging hij zijn weg over de rode loper. De stoelen ontwarde hij en bereikte zo zijn 

trouwe speelkameraadje die hem vol trots voor zijn moedige daden een zoen gaf. 
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Daar stond hij even van te kijken. Nu wist hij waarvoor hij gestreden had. Dit was zíjn 

prinsesje. Hij pakte haar bij de hand en zei: "Kom, ga je mee buiten met de bal spelen?" 

"Maar dan wel eerst deze troep opruimen," zei moeder die in de deuropening was 

verschenen. Samen zetten ze alles weer op hun plaats, terwijl Roosje enthousiast over hun 

sprookje vertelde. Moeder vond het fijn, dat zij zo'n leuk speelkameraadje in Peter had 

gevonden. De kinderen gingen naar buiten. Moeder dekte de tafel, want het was bijna 

etenstijd. 

 

Vader kwam thuis van zijn werk. Ze gaven elkaar een zoen. Moeder vroeg, "Zou jij Roosje 

willen gaan halen? Ze is buiten aan het spelen." 

Even daarna kwam vader terug, Roosje met zijn linker hand vooruittrekkend en in zijn rechter 

hand de bal. 

"Ik vind het helemaal niet leuk dat ik nu aan tafel moet. Ik was net zo fijn met Peter aan het 

spelen," zeurde Roosje. 

Moeder liet Roosje haar handen wassen en wees haar naar haar plaats. 

"Je hoeft niet zo beteuterd te kijken. Het sprookje is in het spel niet afgelopen, hoor! Dat gaat 

in het leven gewoon verder. Beschouw het als een avontuur. Als je ook daarin alle obstakels 

overwonnen hebt en er een stuk wijzer door bent geworden, krijg jij je bal en vind je je prins." 

Dat idee stond Roosje wel aan. Ze zou héél erg dapper zijn, want ze wilde een echte prins. 

Nu vond ze Peter wel leuk om mee te spelen en was hij haar allerbeste vriendje, maar voor 

de strijd die ze wilde overwinnen, was hij veel te kinderachtig om haar prins te zijn, vond ze. 

Ze besefte dat ze er alleen voor stond. Vader en moeder waren druk aan het praten over wat 

zij die dag hadden gedaan. Roosje wijlde in haar dromen ver in de toekomst en had haar 

aandacht niet bij het eten. Ze brandde haar tong aan de hete soep. 

"Je gedachten houden bij wat je doet." zei vader die haar dromerige gezichtje had 

opgemerkt. "Straks snijd je je ook nog in de vingers." 
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