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Op een dag ontdekt Prinses Flatulentia dat ze na een fl inke 

maaltijd kan vliegen op haar eigen gas van bloemkool, bruine 

bonen en spruitjes. De wereld gaat voor haar open. Maar niet 

iedereen is daar blij mee, want al die scheetjes veroorzaken fl ink 

wat stankoverlast. ‘Luchtvervuiling’ noemen de ganzen, 

mussen, meeuwen en ooievaars het zelfs! 

De vogels beklagen zich bij de prinses en stellen allerlei andere 

hobby’s voor. Maar de prinses wil niet luisteren en stuurt de 

vogels iedere keer weg. Om de brutale prinses een lesje te leren, 

verzinnen ze samen met de koninklijke kok een sluw plan om 

haar weer met beide benen op de grond te krijgen…

Prinses Flatulentia is een toegankelijk, ‘luchtig’ geschreven 

(voor)leesboek op rijm met prachtige prenten voor kinderen van 

4 tot 6 jaar. Schrijfster Inge Bakker en illustrator Durk van der 

Meer willen de fantasie prikkelen. Want wat is er nou grappiger 

dan lol te hebben om scheten met ‘vliegkracht’?!
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Haar buik borrelde en voordat ze het wist

ontsnapte er een piepklein, schattig scheetje.

‘Dat is gek,’ dacht ze, ‘ik kwam wat omhoog,

een centimeter of twee, ja ik zweefde een beetje!’

Daar waaide er nog één, een derde, een vierde

en plots raakte haar neus, boem, het plafond.

De prinses gierde het uit op weg naar beneden,

want ze had nooit geweten dat ze zó vliegen kon.
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‘Tien kilo bruine bonen!’ riep ze meteen

en ze rende vlug naar de kok en zijn meid.

‘ ’K wil enkel nog eten waarvan ik ga scheten

en eitjes met pruimenjam voor mijn ontbijt!’

Geschokt sprak de kok: ‘Ik denk niet dat de koning...’

De prinses onderbrak hem: ‘We eten hachee!

bloemkoolvla, uitjes en chili con carne!’

De kok begon mokkend aan dit gekke diner.
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