
Prinsesje Liselore 

In een prachtig paleis woonde een prinsesje. Dat 
prinsesje heette Liselore. Liselore was mooi. Ze 
had haren van goud, en haar jurken waren van de 
mooiste zijde, in de schitterendste kleuren. Elke 
dag had Liselore weer een andere mooie jurk aan. 
Haar gouden haren borstelde ze elke morgen tot 
ze prachtig glansden. 
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Vaak keek Liselore in de spiegel. Ze was niet altijd 
blij met zichzelf. Was ze wel mooi? Stond haar 
jurk wel goed? Glansden haar haren wel genoeg? 
Kon ze niet beter haar blauwe jurk aan doen? 
Moest haar haar niet in een staart? 
Maar soms was ze ook gewoon blij als ze in de 
spiegel keek. 

 2



 

Op een dag ging prinsesje Liselore naar de beek. 
In de beek lagen grote gladde stenen. Liselore 
vond het altijd heerlijk om van de ene steen naar 
de andere te springen. Het koude water kabbelde 
dan over haar voeten. En de wind waaide door 
haar haren. 
Ineens zag ze een mooie vis. De vis deed zijn bekje 
open en blubte: Wat heb jij rare gouden haren, zeg. 
En wat is jouw jurk raar! Geel met rode bloemen. 
Poeh, dan ík met mijn glinsterende schubben! 
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Liselore schrok er een beetje van. Ze keek naar 
haar jurk. Het was een zijden jurk, geel met rode 
bloemen. Was dat gek? Ze wist het niet. Ze kreeg 
er een beetje een naar gevoel van. Maar ze kon 
niets meer zeggen of vragen aan de vis, want die 
was al lang weggezwommen. 
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Op een dag ging Liselore wandelen in het bos. Het 
was herfst, de takken van de bomen waren kaal. 
De grond knisperde onder haar voeten. Het rook 
er heerlijk! Liselore speelde fijn met haar 
jojo.Opeens zag ze een klein grijs muisje. Het  zat 
met zijn kleine kraaloogjes naar haar te kijken. 
Hij piepte: Zeg, prinsesje, wat heb jij rare haren en 
die jurk is helemáál erg gek! Wie heeft er nu een 
zijden jurk aan, en dan rood met gele ballen, Nee 
dan is mijn zachte velletje een stuk mooier. 
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Prinsesje Liselore schrok van wat het muisje 
piepte. Ze keek naar haar zijden jurk. Het was een 
jurk van kostbare zijde, rood met gele ballen. Ze 
werd er een beetje verdrietig van. Zag ze er echt 
gek uit? Ze kon niets meer vragen of zeggen tegen 
het muisje. Die was al lang weer weggetippeld. 
Prinsesje Liselore ging stilletjes weer terug naar 
het paleis. 
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Op een dag ging prinsesje Liselore wandelen in het 
rustige stadje. Het prinsesje kwam een paar 
mensen tegen. Ze zei hen vriendelijk gedag. De 
mensen van het stadje bogen hun hoofd als ze 
haar zagen en zeiden eerbiedig: dag prinsesje.  
Toen zag prinsesje Liselore de poes. Het poesje 
miauwde en zei: wat heb jij gekke gouden haren 
en je jurk, die is helemáál raar! Een blauwe jurk 
met grijze sterren! Kgggg. Nee, kijk naar mijn 
gitzwarte vacht, dat is pas mooi! 
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Prinsesje Liselore schrok. Ze keek naar het mooie 
grijze poesje. Ze keek naar haar jurk. Misschien 
had de poes wel gelijk. Misschien was haar blauwe 
zijden jurk met die grijze sterren wel raar. Ze 
wilde nog wat zeggen tegen de poes. Maar de poes 
was al weggeslopen. Liselore liep naar het paleis. 
De mensen uit het stadje zeiden haar gedag en 
maakten een eerbiedige buiging. Het prinsesje had 
er geen erg in. Ze had haar hoofdje naar beneden 
gericht. 
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Op een dag zat prinsesje Liselore in het park. De 
bloemen geurden en de vogeltjes zongen hun 
hoogste lied. Vlindertjes fladderden van de ene 
bloem naar de andere en in de verte hoorde 
Liselore duifjes koekeloeren. Prinsesje Liselore 
genoot altijd als ze in het park zat. Opeens zag ze 
een vogeltje. Hij had een blauw lijfje en een rood 
kopje. Hij zag er allerschattigst uit. Hij opende zijn 
snaveltje en zei: Och heden, wat heb jij rare 
gouden haren en wat een gekke zijden jurk. Dat 
heb ik nog nooit gezien; een roze jurk met paarse 
strepen. Nee, geef mij m’n eigen rood-blauwe 
verenpak maar, hoor! 
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Prinsesje Liselore schrok, ze keek naar de 
prachtige veren van het vogeltje. Toen keek ze 
naar haar jurk. Ja, misschien was haar jurk ook 
wel raar. Misschien zag ze er wel heel gek uit, met 
dat haar en die jurk. Ze wilde het nog vragen aan 
het vogeltje. Maar die was al weggevlogen. 
Liselore wist het allemaal niet meer. Ze zou maar 
naar bed gaan en gaan slapen. Morgen zag de dag 
er misschien wel heel anders uit. 
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De volgende morgen kwam Prinsesje Liselore 
haar bed uit. Ze was verdrietig. Even wist ze niet 
waarom. Wat was er ook al weer voor iets naars? 
En toen wist ze het. O ja, ze zag er maar raar uit 
met die gouden haren en die zijden jurken. Ze 
borstelde haar haren tot die glansden en pakte de 
gele jurk met de rode bloemen om die aan te doen. 
Of was die nou juist raar? Ze pakte de rode jurk 
met gele ballen uit de kast. Was die ook gek? Ze 
wist het niet meer. Ze pakte alle jurken uit de 
kast, legde die op haar bed en ze wist niet welke 
ze moest kiezen. 
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Weet je wat? Ze ging achterin de tuin springen op 
de trampoline en ze hield haar blauwe 
nachtponnetje aan. Er was toch niemand in de 
tuin. 
Ze sprong en ze sprong en ze sprong. Maar ze 
werd toch niet echt vrolijk. 
Toen hoorde ze gehinnik achter haar. Hé, dat was 
Pluis. Je ziet er maar verdrietig uit, hinnikte 
Pluis. Wat is er toch aan de hand met je? Toen 
vertelde prinsesje Liselore alles aan die lieve 
goeie Pluis. Ze vertelde dat niemand haar gouden 
haren mooi vond en dat iedereen zei dat haar 
jurken gek waren. En misschien was ze zelf ook 
wel een rare. 
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En die lieve Pluis ging vertellen en hij zong het 
bijna: 

Liselore, wat ben je prachtig mooi. 
Je haar lijkt op het lekkerste hooi. 
Ik wou wel dat je altijd in mijn buurt was. 
Want je jurken van zijde lijken wel het lekkerste 

gras. 
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En het paard hinnikte. 
En het prinsesje grinnikte. 
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Het paard Pluis galoppeerde weg 
Het prinsesje Liselore huppelde naar het paleis 
En..aan de deur hing een prachtige bos bloemen 
Hé van wie was dat? 
Voor wie was dat? 
Er hing een briefje aan: 

voor mijn lieve prinsesje 
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En weet je wat er in dat briefje stond? 
Lief prinsesje, onthoud altijd maar: 
Je bent de moeite waard, dat is waar. 
Je haar kan goud zijn of wit,  
maar veel belangrijker voor mij is dit:  
Je bent een ontzettend lieve schat, 
Luister niet naar vogel, poes, muis of kat! 
Je prachtige zijden jurken tellen niet echt mee. 
Met jou zelf ben ik al zo tevree! 

	  
Lief prinsesje, onthoud altijd maar 
Je bent de moeite waard, da’s waar! 
Xxx 
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En toen prinsesje Liselore de volgende ochtend 
naar buiten ging, kwam ze bij de beek het visje 
tegen. 
Voordat hij zijn bekje open deed, zei Liselore: 
Sorry, visje, je hoeft niets te zeggen. Mijn haren, 
ook al zijn ze van goud, zijn niet echt belangrijk. 
Mijn jurken, ook al zijn ze van zijde, tellen niet 
echt mee, maar ik, ikzelf, ben de moeite waard.  
En ze huppelde vrolijk verder. Het visje blubte 
verbaasd. 
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En toen prinsesje een dag later in het bos liep te 
spelen, kwam ze het kleine grijze muisje tegen. 
Voordat hij zijn bekje open sperde, zei Liselore al: 
Lief muisje, mijn haren, ook al zijn ze van goud, 
zijn niet echt belangrijk. Mijn jurken, ook al zijn 
ze van zijde, tellen niet echt mee, maar ik, ikzelf 
ben de moeite waard. 
En ze huppelde vrolijk verder. En het muisje 
piepte verbaasd. 
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Toen prinsesje Liselore een poosje later door de 
stad liep, kwam ze het eigenwijze poesje tegen. 
Voordat het poesje maar één mauw kon 
uitbrengen, zei Liselore al: Beste poes, mijn haren, 
ook al zijn ze van goud, zijn niet echt belangrijk. 
Mijn jurken, ook al zijn ze van zijde, tellen niet 
echt mee, maar ik, ikzelf ben de moeite waard. 
En ze huppelde vrolijk verder. Het poesje 
miauwde verbaasd. 
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Toen prinsesje Liselore een paar maanden later in 
het park naar de vogeltjes ging luisteren, kwam ze 
het roodkopvogeltje weer tegen. Voor het vogeltje 
zijn snaveltje opensperde, zei Liselore: Luister, 
roodkopje, mijn haren, ook al zijn ze van goud, 
zijn niet echt belangrijk. Mijn jurken, ook al zijn 
ze van zijde, tellen niet echt mee, maar ik, ikzelf, 
ben de moeite waard. 
Liselore huppelde vrolijk terug daar huis. Het 
vogeltje tsjilpte verbaasd.  
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En de vis keek naar zijn glinsterende schubben, 
de muis naar zijn grijze zachte velletje, de poes 
naar haar prachtige vacht, het vogeltje naar zijn 
schitterende veren, en ze dachten allemaal: Hoe 
ik eruit zie, dat telt niet echt, maar ik, ikzelf ben 
de moeite waard. 
En het visje blubte vrolijk, het muisje piepte blij, 
het poesje miauwde gelukkig en het vogeltje 
tsjilpte zijn hoogste lied. 
En in de verte huppelde prinsesje Liselore.
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