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Op een dag zei de koning tegen zijn dochter:
‘Klara, kindje, over enkele jaren word jij koningin 
en zit jij op deze troon. Dan mag jij zwaaien naar 
de mensen en beleefd knikken.’

‘Dat kan ik al,’ zei Klara, ‘kijk maar. 
Ik kan al glimlachen en beleefd knikken, 
ik kan al groeten en zwaaien.  
Allemaal geleerd op de Prinsessenschool.’

‘Dat is een goed begin,’ zei haar vader, 
‘maar ik wil dat jij een hele goede koningin 
wordt. Een dappere en moedige koningin.  
Met luisterende oren en vriendelijke ogen  
en een groot hart voor de kleintjes.’ 



‘Komt in orde,’ zei Klara, maar hoe ze dat zou 
doen wist ze niet. Want op de Prinsessenschool 
leerde ze wel rekenen en schrijven en zwaaien 
en groeten, maar geen dapperheid of moed. 
En kleintjes waren er ook al niet want Klara  
zat alleen in de klas. Bij meester Das. 
En dat vond ze heel erg jammer.

‘Waar zou ik eigenlijk moed en dapperheid 
kunnen leren?’ vroeg ze zich af. ‘In het bos?  
Of op zolder? In de kelder misschien?’
Ze liep de trap af naar de kelder.  
Het was er koud en vochtig. Iets hijgde.  
Iets ritselde. Iets kriebelde aan haar been.



Bang bang bang, deed haar hartje.
‘Ik durf niet,’ piepte Klara, ‘ik ga terug.’
‘Flauw hoor,’ siste een stem, ‘je bent pas 
begonnen. Zo word je nooit een goede koningin.’

Onder de trap zat een mannetje. Het was groen 
en had een blauw mutsje op.
‘Mijn naam is Krullig,’ zei het kereltje, ‘en ik weet 
waar je dapperheid en moed kunt leren.’
Vanachter zijn rug haalde hij een paar laarzen.
‘Kom, trek dit aan, dan gaat het sneller vooruit.’
Klara trok haar pantoffels uit en de laarzen 
aan en hopla, daar schoot ze al door het open 
kelderraam, langs de vijver en de appelboom, 
door de grote poort, het donkere bos in.
‘Niet zó snel,’ riep Krullig.



‘Halt,’ snauwde een stem, en dat is hetzelfde als 
Stop. Uit een boom sprong een witte kater met 
een rode jas aan.
‘Jullie mogen hier niet komen. Dit is mijn bos.’
De kater gromde en liet zijn tanden zien.
‘Stel je niet aan,’ zei Klara, ‘het bos is van mijn 
vader en dus van iedereen.’
‘Niet waar,’ zei de kater.
‘Speel dan maar alleen,’ antwoordde Klara.
‘Nee, toe, blijf, alleen spelen is niet fijn,  
ik weet altijd wie zal winnen. En als ik me 
verstop, vind ik mezelf meteen.’
‘We hebben haast,’ zei Krullig, ‘we moeten 
verder.’
‘Waar naartoe?’ vroeg de kater.
‘Naar daar waar je moed en dapperheid  
kunt leren.’
‘En kan je daar ook spelletjes spelen?’ 
‘Ik denk het wel,’ zei Krullig. 
‘Dan loop ik mee,’ zei de kater en hij liep mee.



‘Ik ruik vuur,’ zei Klara, ‘het bos staat in brand.’
‘Dat is de Chinese draak,’ zei Krullig. 
‘Hij is de hele weg uit China gekomen om 
vuurwerk te maken bij feesten. Maar niemand 
begrijpt hem. Iedereen loopt altijd bang weg 
want er komt vuur uit zijn mond.’
De draak strompelde dichterbij. Bij elke stap 
spuwde hij vuur. De kater dook achter een boom. 
Maar Klara bleef staan. Ze haalde diep adem en 
zong een lied. Het klonk Chinees.  
De draak hield op met vuurspuwen. Hij legde  
zijn grote kop voor de voeten van Klara neer.
‘Flink zo,’ zei Klara, ‘als je met ons meeloopt, 
dan leer ik je praten met woorden in plaats 
van met vuur.’ 
Ze stapten verder. De draak trippelde als een 
hondje achter hen aan. Af en toe ontsnapte er 
nog een vlammetje uit zijn mond.
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‘Sst,’ zei Krullig, ‘ik hoor iets.’
Er klonken stemmetjes, hoge stemmetjes.
‘Weet jij hoeveel één en één is?’
‘Vijf,’ antwoordde een stemmetje.
‘Ik denk zes,’ zei een ander.
‘Nou,’ zei het eerste, ‘volgens mij is het drie. 
Want met mij erbij is één en één drie.’
Onder een boom stonden drie geitjes.
‘Fout,’ zei Klara, ‘één en één is twee.’
‘Hoe weet jij dat?’ vroeg één van de geitjes.
‘Dat heb ik geleerd,’ zei Klara.
‘Waar?’
‘In de klas bij meester Das.’
‘Dat willen wij ook,’ zeiden de geitjes.
‘En wat heb je nog geleerd?’ 
‘Lezen en schrijven.’
‘Dat willen wij ook,’ riepen de geitjes. 
‘Kan jij dan verhaaltjes lezen?’
‘Tuurlijk,’ knikte Klara.
‘Dat willen wij ook! Toe, vertel ons een verhaal.’



‘Er was eens een boze wolf…’
‘Nee,’ mekkerden de geitjes, ‘niet dat verhaal, 
dat kennen we al.’
‘Hou daarmee op,’ huilde een stem uit de verte, 
‘ik ben helemaal niet boos.’
Er kwam iets reusachtigs en harigs naar 
hen toegestapt. Het had een lange tong en 
flikkerende tanden!
‘De wolf!’ riepen de geitjes.
Ze doken achterstevoren onder een struik.
‘Het is niet eerlijk,’ snotterde de wolf. 
‘Iedereen noemt me altijd de Boze Wolf omdat 
ik zo groot en harig ben. Maar mijn pels is 
zacht en ik wil ook wel eens geaaid worden.’
Hij begon te huilen. Voorzichtig streelde  
Klara zijn rug. De wolf werd er rustig van.



‘En ik wil niet huilen, ik wil zingen,’ zei de wolf. 
‘Trouwens, waar ga je heen, zo alleen?’
‘Ik ben onderweg om moed en dapperheid te 
leren,’ zei Klara.
‘Dat wil ik ook. Mag ik mee, toe?’ 
‘Dat kan niet, ik moet voor de kleintjes zorgen,’ 
zei Klara.
De wolf ging op zijn rug liggen, zijn dikke poten 
in de lucht. Hij begon te huilen. 
‘Ik wil mee,’ krijste hij, ‘ik ben ook nog klein.’
Klara zuchtte.
‘Je mag mee, maar geen streken uithalen.’



De hele troep stapte dieper en dieper  
het donkere bos in.
‘Is het nog ver?’ zeurde de kater.
‘Wanneer zijn we er?’ vroeg de wolf.
‘We zijn moe,’ mekkerden de geitjes.
‘Probleempje,’ zuchtte Krullig.  
‘Die bomen lijken zo op elkaar,  
ik denk dat we verloren zijn gelopen.’
‘O nee,’ jammerden de geitjes.
‘O jee,’ huilden de wolf en de kater in koor.
‘Oké,’ zei Klara, ‘dan maken we nu een  
kampvuur en bedenk ik een plan.  
Kom draak, geef ons vuur.’



Zo zaten ze met zijn allen gezellig rond het 
vuur toen de wolf plotseling zijn muil opentrok. 
Iedereen sprong geschrokken achteruit.
‘Wat ben je van plan?’ schreeuwde Klara.
‘Niet bang zijn van de zwarte wolf,’  
piepte een stemmetje.
Uit de muil van de wolf kwam een beentje  
naar buiten en nog een. En toen een ruggetje  
en een armpje en hopla, daar stond een  
klein oud vrouwtje.
‘Veel te warm daarbinnen,’ zei ze.  
‘Ik heb frisse lucht nodig. En een beetje 
beweging. Zet mij maar in je nek, grote jongen, 
dan zie ik tenminste waar we lopen.  
En zullen we nu verder stappen?  
Het is al laat en de kleintjes moeten naar bed. 
Kom kinderen, oma weet de weg.’



Toen ze een half uurtje gestapt hadden, 
bleef Klara staan.
‘Maar dat is onze poort, en onze appelboom 
en kijk, de vijver. En daar is mijn kamer. 
Ik ben thuis.’
‘Heb jij een huis?’ vroegen de kater en de wolf. 
‘Dat willen wij ook!’ riepen de geitjes. 
‘Mogen we je kamer zien?’
‘Even aan mijn papa vragen,’ zei Klara. 
‘Heb jij ook een vader? Dat willen wij ook! Mogen 
we je vader zien?’
Ze belden aan. De koning kwam opendoen.
‘Daar ben je, eindelijk,’ zei hij, ‘je moeder en ik 
begonnen al ongerust te worden.’ 
‘Mogen ze even binnen?’ vroeg Klara,  
‘ze willen mijn kamer zien.’ 
‘Nou…’ zei haar vader terwijl hij een beetje 
ongerust naar de wolf en de draak keek.  
Maar uiteindelijk liet hij iedereen binnen.
‘Wat is ze dapper, ons meisje,’ fluisterde hij  
in het oor van zijn vrouw.



‘Maar wel een beetje opschieten,’ riep de koning, 
‘we wilden net aan tafel gaan.’
‘Ik heb ook een hongertje,’ zei de wolf.
‘Hoor mijn maag knorren,’ jankte de kater.
‘En wij hebben trek voor drie,’ mekkerden  
de geitjes.
‘Dan gaan we eerst aan tafel en daarna  
naar mijn kamer,’ zei Klara.
En zo gebeurde.

De draak blies vuur in de kaarsen,  
omaatje smeerde de broodjes en  
iedereen kreeg een bordje soep.  
Ze aten hun buikje rond.
‘En nu naar boven,’ riep Klara. 



De troep trippelde de trap op.
‘Wat een grote kamer,’ riepen de geitjes.
‘Wat een groot bed,’ snoof de kater.
‘Wat een zachte dekens,’ fluisterden omaatje  
en de wolf. De draak zei niets, hij ging op het 
balkon vuurwerk maken.

‘Lees ons een verhaaltje, toe,’  
mekkerden de geitjes.
‘Maar daarna oogjes toe want morgenvroeg  
moet ik naar school,’ zei Klara.
‘Dan gaan wij mee,’ zongen de geitjes,  
‘wij willen leren lezen en schrijven.’ 
‘En ik wil leren rekenen,’ miauwde de kater.
‘Ik wil leren tellen,’ zei de wolf.
‘Dat is hetzelfde als rekenen,’ fluisterde omaatje.
‘Dan wil ik leren zingen,’ bromde de wolf.
‘Komt in orde,’ suste Klara, ‘ik neem jullie 
allemaal mee naar de klas van meester Das.’
Toen nam ze een dik boek en begon ze te lezen.
‘Er was eens een prinsesje dat een hele goede 
koningin wilde worden…’
En zo vielen ze in slaap.  
In het grote bed van Klara.
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