
Huwelijksbeletselen (Louis Verbeeck) 

Er was eens een prinses, die op huwbare leeftijd gekomen was. Omdat ze iedereen een kans wilde 
geven en ook wel omdat ze niet zo erg hoog opliep met wat er aan huwbare prinsen rondfladderde, 
liet ze een advertentie in een krant plaatsen en op een mooie zaterdag lazen de mensen op de 
achterpagina: ‘Bemiddelde prinses van goeden vorstenhuize, zoekt partner voor het leven. Foto 
gewenst, onnodig indien niet ernstig.’ 

Tja, en daar kwamen dan een heleboel kandidaten op af, dat kan je je wel voorstellen. De prinses 
sorteerde de brieven in alfabetische volgorde en de hofmeester liet ze kort beantwoorden, behalve 
die van één kandidaat, die ‘ik houdt van je’ met dt geschreven had. Die moest maar liever 
thuisblijven. 

De volgende zaterdag was het weer mooi weer en precies om drie uur waren alle kandidaten daar. 
De prinses zat in haar kamertje en ze liet de kandidaten één voor één binnenkomen. Ze zagen er 
allemaal flink afgeborsteld uit, sommigen zelfs een beetje té. Maar goed, ze zou wel zien. De prinses 
had besloten maar één vraag te stellen en die ene vraag luidde: ‘Kunt u mij zeggen hoeveel u van mij 
houdt, meneer?’ Wie daarop het juiste antwoord gaf, zou haar gemaal worden. De prinses hoopte 
maar dat er niet meer dan één kandidaat het juiste antwoord zou weten, want anders werd het 
moeilijk, dan moest ze nog een schiftingsvraag stellen en dat vond ze zo’n beetje onnozel. 

De eerste kandidaat zei: ‘Prinses, ik hou zoveel van u dat ik u alle grond, die ik bezit, ten geschenke 
zou geven, als ik wist dat u ook een beetje van mij hield.’ 

‘Dat is heel mooi, jongeman,’ zei de prinses, ‘u bent bedankt hoor, maar ik wil u niet ontrieven. Ga 
maar gauw weer naar huis, naar uw grond en begin hem maar vlug te verkavelen, dat lijkt me een 
nuttige bezigheid.’ 

De tweede kandidaat zei dat de prinses al zijn geld kreeg, en dat was heel wat. 

‘Bespaar u die moeite, jongeman, en probeer iemand anders met je briefjes en aandelen gelukkig te 
maken. Veel groeten thuis. De volgende.’ 

Die wilde heel zijn leven boeken over haar schrijven en gedichten en verzamelde werken en hij zou er 
dan zeker de Nobelprijs voor krijgen. 

‘Dat hopen we dan maar,’ zei de prinses. ‘Veel succes, jongen, en laat nog eens wat weten als je 
volgende boek klaar is. 

De prinses begon een beetje wanhopig te worden en toen de laatste kandidaat binnen was geweest, 
had niemand het juiste antwoord gevonden. Allen die van ‘ik houdt van u’ met dt bleef over, maar 
die was niet uitgenodigd. 

‘Telefoneer dat hij dadelijk moet komen’, beval de prinses, ‘je kunt nooit weten.’ 

Het was een bedeesde jongeman. ‘Ik hou zoveel van je dat ik alleen gelukkig kan zijn als jij gelukkig 
bent.’ 

‘Goed geantwoord’, zei de prinses, ‘ik houdt ook van je. Met dt.’ 

En ze kregen zeven kinderen, die allemaal slecht voor dictee waren, maar ze hadden een hart van 
peperkoek. 


