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Paul van Loon
met tekeningen van Georgien Overwater



Tilde doet niet mee 

Tilde is een prinses.

Ze woont op een berg.

Op een dag zegt haar vader:

‘Tilde, wees een lieve meid.

Kies een prins uit en trouw met hem.’

‘Wat?!’ roept Tilde.

‘Een prins?

Dat is zo saai!

Ik doe niet mee.

Ik wil mijn eigen verhaal.

Het verhaal van een wilde prinses!’

Tilde trekt een broek aan.

En ze loopt weg, de berg af.

Op zoek naar háár verhaal.

Wat is de wereld groot! denkt ze.

Krak! 

Opeens zakt ze weg.

Ze valt in een diepe kuil.

Bam!

Dan ziet ze een man.

Met een ooglap en een baard.

En een hoed met een veer.

Wat nu?
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De rover 

Het is een rover.

‘Beet!’ roept hij.

‘Een prinses in mijn valkuil.’

Tilde kijkt op.

‘Welk verhaal is dit?’ roept ze.

De rover grijnst.

‘Dat van de prinses in de kuil! 

Ik vraag geld voor jou.

Dan word ik rijk.

En dan moet jij weer naar huis.’

Tilde wordt boos.

‘Nee!’ roept ze.

‘Dat vind ik niks.

Ik wil mijn eigen verhaal.’



‘Pech voor jou,’ zegt de rover.

Hij gooit een touw in de kuil.

‘Klim er maar uit.

Dan maak ik je vast.’

Tilde klimt omhoog.

De rover pakt haar beet.

Maar dan vecht Tilde als een kat.

Ze trekt aan zijn baard.

Ze geeft hem een duw.

Zijn hoed valt af.

‘Ai!’ roept de rover.

‘Jij bent me een wilde!’ 

‘Dat klopt!’ zegt Tilde.

‘Ik ben Tilde de Wilde! 

En dit is een dom verhaal!’ 

Ze geeft de rover een duw.

Bam!

Hij valt zo de kuil in.

Dan zet Tilde zijn hoed op.

En ze gaat weer op stap.

Het touw neemt ze ook mee.
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De reus 

Tilde loopt door het bos.

Zit ik dan nu in mijn eigen verhaal? denkt ze.

Er klinkt een dreun.

De grond trilt.

‘Oei, onweer!’ zegt Tilde.

Ze kijkt naar de lucht.

Tussen de bomen ziet ze een oog.

En een neus.

Daar staat ... een reus!

Hij buigt naar haar toe.

‘Ha, een prinses!’ brult hij.

‘Jum!’ 

De reus tilt Tilde op.

‘lk vreet je op,’ zegt hij.

‘Wacht!’ roept Tilde.

‘Welk verhaal is dit?’ 

‘Mijn verhaal,’ brult de reus.

‘Dat van de reus die wel iets lust.’

‘Niet goed!’ roept Tilde.

‘Ik wil míjn verhaal!’

Ze bijt de reus in zijn duim.

En boos trekt ze een haar uit zijn snor.
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Die haar is lang.

En scherp als een zwaard.

Tilde steekt de reus in zijn neus.

‘Aaa!’ brult hij.

‘Wat ben jij flauw!’ roept Tilde.

‘Dit is niet wat ik wil.

Zet me neer!

Ik wil mijn eigen verhaal!’ 

Er loopt een traan over de wang van de reus.

Hij voelt aan zijn neus.

Vlug zet hij Tilde neer.



‘Jij bent me een wilde,’ zegt hij.

Tilde lacht.

‘lk ben Tilde de Wilde!

Wen er maar aan.’ 

De reus vlucht weg.

Tilde steekt de haar in haar riem.

Nu heeft ze een zwaard.
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De wolf

Het is nacht.

Oei! denkt Tilde.

Welk verhaal krijg ik nou weer? 

Ze ziet twee lichtjes.

Nee, het zijn geen lichtjes.

Het zijn ogen.

Ogen van een wolf.

Hij springt op Tilde af.

‘Welk verhaal is dit?’ piept Tilde.

De wolf gromt.

Ze ziet zijn bek.

‘Laat maar,’ zegt Tilde dan.

‘Ik zoek mijn eigen verhaal wel.’

Snel draait ze zich om.

Tilde rent zo hard als ze kan.

Maar haar staart blijft hangen aan een tak.

En een struik krast langs haar kin.

Ze hoort hoe de wolf huilt.

Dan ziet Tilde een hut.

Ze holt erheen.
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Tilde is een prinses.

Ze moet trouwen met een prins.

Maar daar heeft ze geen zin in.

Dat is zo saai!

Tilde wil een ander verhaal.

Ze trekt een broek aan en gaat er vandoor.

Vanaf nu is ze ... Tilde de Wilde!

Sprookje van Paul van Loon over een stoere prinses 
die op avontuur gaat. Dit grappige verhaal op AVI E3 
heeft kleurrijke illustraties van Georgien Overwater. 


