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7

Keteltje leert fietsen

Keteltje drukt haar oor voor de zevende keer tegen de werkkamer-
deur van Koningin Moeder.
Wat duurt het lang, denkt ze. Keteltje bijt op het puntje van een van haar 
staartjes.
De Ministers van Verkeer en Sport vergaderen met de koningin.
Eindelijk gaat de deur open. Een minister zegt: ‘Treed binnen, hoogheid.’
Keteltje springt snel de studeerkamer in.
‘Ik ben de Minister van Verkeer,’ zegt de minister. ‘Ik weet alles van 
stoepen, wegen, auto’s, brommers en fietsen. Na vijf uur overleg zijn wij 
het eens geworden. U mag leren fietsen.’
‘Hoera!’ roept Keteltje.
‘Ik stemde direct voor,’ zegt de Minister van Sport glunderend. ‘Fietsen is 
heel gezond.’
‘Maar...’ zegt de Minister van Verkeer en hij heft zijn vinger op.
Keteltje kijkt sip. Natuurlijk is er een ‘maar’, denkt ze.
De Minister van Verkeer gaat verder. ‘... u krijgt de fietslessen van mij in 
de gang van het paleis. Dat is een veilige oefenplek. En een prinses vol 
builen en schrammen is natuurlijk niet netjes. Daar hebben wij wat op 
bedacht.’
Koningin Moeder kijkt tevreden.

De fietsles in de hal van het paleis begint.
‘Uw nieuwe fiets!’ zegt de Minister van Verkeer.
‘Wat een mooie rooie!’ roept Keteltje blij. ‘Mag ik er stippen op tekenen?’
‘Nee,’ zegt de minister. ‘Stippen leiden af. En afleiding in het verkeer is 
gevaarlijk.’
‘Jammer,’ zucht Keteltje.
‘Uw helm.’ De Minister van Verkeer zet Keteltje een fietshelm op.
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Koningin Moeder overhandigt geblokte kussentjes aan een lakei.
‘Waar zijn díe voor?’ vraagt Keteltje argwanend.
‘Voor als je valt, kindlief,’ zegt Koningin Moeder.
De lakei knoopt de kussentjes om Keteltjes ellebogen en knieën.
‘Als laatste uw veiligheidsbril,’ zegt de Minister van Verkeer.
Keteltje kijkt de minister verbaasd aan. ‘Een bril?’
‘Jazeker, Prinses,’ zegt de Minister. ‘Voeten op de trappers, billen op het 
zadel.’
Keteltje probeert het. ‘Oeps!’ roept ze zodra het stuur heen en weer 
wiebelt.
De minister pakt het zadel vast en geeft haar een zetje.
De Minister van Sport geeft aanwijzingen. ‘Vóór je kijken! Rechtop! 
Handen aan het stuur!’
Koningin Moeder slaat zo nu en dan haar handen voor haar mond.
Keteltje probeert het dapper. Haar stuur zwiept. De banden slippen over 
de zwart-witte tegels.
‘U bent te wild!’ roept de minister. ‘Kijk uit waar u 
gaat!’
‘Iek!’ gilt Keteltje. Het stuur slaat ineens om en 
de fiets glipt weg. Boem!
‘Au!’ kermt de Minister van Verkeer en hij 
wrijft over zijn pijnlijke knie.
‘Keteltje!’ roept Koningin Moeder geschrokken.
‘Niets aan de hand,’ zegt Keteltje. Ze krabbelt op en 
drukt de bril recht op haar neus.
De fietslessen gaan verder.
Beng, Keteltje rijdt tegen het scheenbeen van 
de Minister van Verkeer.
Ploef, Keteltje rijdt over de tenen van de 
Minister van Verkeer.
Klang, Keteltje remt in de buik van de Minister 
van Verkeer.
Dingdong.
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Een lakei opent de voordeur en een jongetje stapt de gang op. ‘Hoi, ik 
kom spelen.’
Keteltje stapt van de fiets. ‘Doffie! Daghallo!’ roept ze blij.
‘Wat doe jij nou?’ vraagt Doffie verbaasd.
Keteltje kijkt verfrommeld. ‘Ik leer fietsen.’
‘Gekkerd,’ grinnikt Doffie. ‘Dat gaat zo toch niet? Je bent behangen met 
kussentjes!’
‘Dan val ik veilig,’ zegt Keteltje.
‘Fietsen is makkelijk,’ zegt Doffie. Hij pakt de fiets van Keteltje en rijdt 
naar buiten.
‘Wacht!’ roept de Minister van Verkeer.
‘Stop!’ roept Koningin Moeder ongerust.
Doffie rijdt met de fiets een eindje over het bordes. ‘Machtig!’ roept hij.
Keteltje kijkt toe. ‘Nu ik weer!’ zegt ze na een poosje. Ze peutert alle kus-
sentjes los.
Koningin Moeder perst haar mond tot een streepje.
Keteltje stapt op de fiets, zet af en rijdt een eindje. ‘Het lukt!’ roept ze. ‘Ik 
fiets zonder kussentjes!’
Koningin Moeder zegt opgelucht: ‘Koninklijk gedaan, kindlief. Ik wist dat 
je het kon.’
Doffie juicht. ‘Jippie!’
‘Joepie,’ zegt de Minister van Verkeer stijfjes en hij wrijft over een buil op 
zijn hoofd.
‘Heel sportief!’ roept de Minister van Sport in zijn nopjes.
‘Hartstikke simpel,’ zegt Keteltje als ze afstapt. ‘Mag ik nu leren 
autorijden?’
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