KINDERWINTER
SPROOKJESLAND

De arend en de prins zonder land
Deel 1: de geheimzinnige ruiter
Heel lang geleden leefde er eens een gemene prins. Hij moest van zijn vader een eigen koninkrijk zoeken
en zo kwam het dat de prins op een koude winterdag, zijn knechten beval het beste en snelste paard uit
de koninklijke stallen op te zadelen, waarna hij vertrok. Al snel kwam hij met zijn paard, een jonge, zwarte
hengst, in een prachtig, uitgestrekt bos. Enkele konijntjes, die waren opgeschrikt door het hoefgetrappel,
kropen nieuwsgierig uit hun holen om te kijken wie de geheimzinnige ruiter was
.
“ Jij daar!” sprak de ruiter en hij wees naar een kikker, die kwam kijken toen het paard van de prins zijn
dorst laafde aan een kabbelend beekje. De kikker keek verschrikt op en werd zo bang dat hij meteen weer
wegdook. “ Zeg me van wie dit bos is.”
Het dapper konijntje begreep het niet goed.
“Van ons allemaal”, antwoordde het. “ Hier in het bos wonen wij, de dieren, allemaal samen.”
“Dat zal dan veranderen”,
klonk het hard uit de mond van de prins.
“Er is geen plaats meer voor bomen.
Ik laat ze allemaal omhakken en laat hier een stad bouwen die ik naar mezelf vernoem.
Ginds op de heuveltop komt mijn paleis met een plein vol marmeren standbeelden
van mezelf en van heinde en verre zal men spreken over mij.”
Hij stak zijn zilveren zwaard in de grond om zijn woorden kracht bij te zetten.
“ Hier, in dit bos, zal ik mijn koninkrijk bouwen.”
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De arend en de prins zonder land
Deel 2: twee koningen
“ Dat is onmogelijk, edele heer“, sprak het konijntje. “We hebben al een koning, de moedigste en slimste
van allemaal.” Daar moest de prins erg om lachen.
“Oh ja, en wie mag dat dan wel wezen?”
Plots landde er een indrukwekkende arend, die het bos altijd van in de lucht in de gaten hield, op de grond.
Hij had alles gehoord.“ Dat is onze koning,” zeiden de dieren trots. “ koning arend.”
De arend begroette de prins, maar keek hem onderzoekend aan. Er was iets in die scherpe, strenge blik
dat de prins een beetje bang maakte.
Hij overwoog de vogel meteen een kopje kleiner te maken, maar hij had wel zin in een spelletje.
De prins dacht even na en had een valse lach op zijn gezicht.
“ Zozo”, mompelde hij. “Twee koningen voor één koninkrijk, dat kan natuurlijk niet. Laten we kijken wie de
beste koning is. Ik verzin drie opdrachten en wie die tot een goed einde brengt, is de enige, echte koning.”
“ En als geen van jullie daarin slaagt?” vroeg de vos nieuwsgierig.
“ Dan zullen we erom vechten”, grijnsde de prins, terwijl hij zijn zwaard even aanraakte.
De dieren slikten. Hun arme koning had geen keuze.
“Vertel me de opdrachten dan maar”, zei de arend onverschrokken.
De andere dieren bewonderden zijn moed.
“ Goed zo”, lachte de prins. “ Laten we er dan maar meteen aan beginnen.’
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De arend en de prins zonder land
Deel 3: de eerste opdracht
“ Een koning moet een groot en sterk leger hebben”, vervolgde de prins.
“Wie hier bij valavond de meeste soldaten verzamelt, wint de eerste opdracht.” Toen
galoppeerde hij weg.
De dieren uit het bos werden bang. “ Wat nu, koning arend? Wij hebben helemaal geen
leger. Die opdracht kunnen we nooit winnen.
”
“ Vrees niet, vrienden”, sprak de arend hen toe. “ Ga nu naar huis, maar verwittig
iedereen, zelfs de dieren die hun winterslaap houden, en zorg dat jullie er vanavond
allemaal zijn, hier bij de oude eik.”
En dat deden ze.
Al snel werd het avond, het was nog kouder geworden en de lucht was grijs. De dieren
hadden zich zich bij de oude eik verzameld. Ze waren er allemaal, omdat hun koning dat
gevraagd had.
“ Bam, bam…” De grond trilde door een altijd luidend wordend gedreun van
hoefgetrappel en voetstappen dat er in de verte aankwam.
Bam, bam. Verschrikt keken de dieren elkaar aan. Ginds over de heuvel, verscheen een
grote zwarte golf van zwaarbewapende soldaten. Er leek geen einde aan te komen.
Helemaal voorop reed de prins. Alle dieren gingen geschrokken aan de kant staan.
De prins hield halt en keek om zich heen.
“Welnu, arend, waar is jouw leger?”
De arend vloog tot in de top van de oude eik, spreidde zijn vleugels en wees naar alle
dieren die in het bos woonden: de spinnen, de vogels, de insecten, de muizen, de
vossen, de herten…

“ Hier is mijn leger. Kijk maar, het is veel talrijker dan het jouwe.”
Voor het eerst aarzelde de prins.“ Het is misschien wel talrijker,
maar welk nut hebben jouw manschappen als het oorlog wordt?”
Daar moest de arend niet lang over nadenken.
“ Dit bos slaapt nooit. De eekhoorns houden de wacht in boomholtes,
de torenvalk kan stil in de lucht blijven hangen, de specht waarschuwt
ons met zijn getik en wanneer de egels zich oprollen,
weten we dat er gevaar dreigt.
De everzwijnen houden ’s nachts een oogje in het zeil
en wie verplaatst zich sneller dan het ree
of wie kan zo geruisloos door de bladeren sluipen als de bosmuis?
Vertel me prins, kunnen jouw soldaten dat allemaal?”
De prins was met verstomming geslagen en liep rood aan van woede,
maar wou zich niet laten kennen.
Hij overlegde even met zijn generaals en kwam terug.
“ Deze opdracht win je, arend, maar zet je schrap voor de volgende.”
“ Ik luister”, sprak de arend.
“ Een koning moet rijk zijn.
Diegene die hier morgen bij het
ochtendgloren de meeste
kostbaarheden verzamelt, wint.”
De prins gaf zijn paard de sporen
en even snel als ze gekomen waren,
verdwenen de prins en zijn
soldaten in het duister.
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De arend en de prins zonder land
Deel 4: de tweede opdracht:
“ Wat nu, koning arend?” jammerden de dieren.
“Wij hebben helemaal geen goud of juwelen.”
Maar opnieuw stelde de arend hen gerust. “ Ga naar huis nu en ga vroeger slapen
dan anders, zodat jullie hier morgen nog voor het aanbreken van de dag uitgerust
kunnen staan, nog voordat er ook maar één vogeltje gezongen heeft.
Dat is heel belangrijk.”
De dieren gehoorzaamden hun koning, gingen naar hun warm nest en vielen vrijwel
meteen in een diepe slaap.De ochtend nadien waren ze weer allemaal paraat, daar
bij de oude eik. Ze hoorden nu geen marcherende soldaten, maar gekraak en
gepiep.
De arend stuurde de buizerd op pad om een kijkje te gaan nemen.
Hijgend kwam de buizerd even later teruggevlogen. “ Ho.. ho… honderd”, fluisterde
hij, “ Ze hebben wel honderd karren vol juwelen meegebracht. Halskettingen,
medaillons, gouden bekers… Zoiets heb ik nog nooit gezien.”
Nog steeds leek de arend zich geen zorgen te maken.
De dieren keken elkaar aan en hadden er opnieuw geen flauw idee van wat hun
koning van plan was.Niet veel later verschenen de zelfvoldane prins en zijn
manschappen met vermoeide ossen die houten karren vol kostbaarheden trokken,
net zoals de buizerd gezegd had.
“ En”, grijnsde de prins, “ Waar is jouw goud, arend?”
“Daar”, sprak de arend plechtig. Hij hief zijn enorme vleugel in de lucht. Net op dat
moment liet de zon haar eerste stralen van de dag over het bos schijnen. Een
prachtig schouwspel voltrok zich boven hun hoofden.

“ Daar is mijn goud.”
Overal waar je omhoog keek zag je een overweldigende gele gloed:
de bladeren van de bomen en de fijne dennennaalden zagen
er uit als gouden sieraden en je zou zweren dat de prachtige
spinnenwebben van gouddraad geweven waren.
De bevroren dauwdruppels leken wel van parelmoer en de ijspegels
fonkelden als diamanten.
De prins hield zijn hand voor ogen, zo verblindde al die
schoonheid hem.“ Zie je wel, prins, wij hebben zoveel goud dat
jij er niet eens naar kan kijken, zo schittert het.”
De prins werd nu nog bozer dan de vorige keer:
hij stampte zo hard op de grond dat de kleine dieren zich aan elkaar
moesten vasthouden en de juwelen bijna uit de karren trilden.
“ Ook deze tweede opdracht heb je volbracht, arend,
maar vergeet niet: om te bewijzen dat je de echte koning
bent volstaat het niet om in
twee opdrachten te slagen,
je moet ze allemaal tot een goed
einde brengen.
Luister daarom naar de derde
en laatste opdracht.”
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De arend en de prins zonder land
Deel 5: de derde opdracht
De prins schraapte zijn keel.
“ Deze keer geef ik je niet de kans om een list te bedenken en me te snel af te zijn. Je
moet de opdracht onmiddellijk uitvoeren”, siste hij.
“ Ik luister”, zei de arend kalm.
“ Een koning moet een mooi paard hebben”, ging de prins verder. Hij wees naar zijn
gitzwarte hengst, die blonk als een spiegel. Zijn staart was gevlochten en versierd met
rood fluweel en zijn zadel en teugels waren gemaakt van het zachtste en kostbaarste
leder dat in de omtrek te vinden was.
“ Toon mij een paard dat mooier is dan het mijne, en jij blijft koning van dit bos.” Alle
aanwezige dieren keken de uil vol verwachting aan. Al hun hoop was nu op hem
gericht. Maar… er zijn helemaal geen paarden in het bos”, jammerde een eekhoorn.
De anderen knikten.
“ De fee”, fluisterde de uil. “ Nu kan alleen de fee ons nog helpen.”
De arend stuurde de bruine vuurvlinder om de fee te gaan halen.
“ Haast je, lieve vuurvlinder, de tijd dringt.”
De vuurvlinder vloog als nooit tevoren en even later verscheen de fee in hun midden.

De prins was ziedend en zwoer nooit nog een stap in het bos te
zetten. Hij stoof weg op zijn paard en zijn generaals volgden hem.
Om echter zeker te zijn dat de prins woord zou houden, vloog de
arend hen achterna. Maar bij elke stap die zijn paard zette, werd de
woede van de prins groter.
Toen hij ook nog merkte dat de arend boven hem vloog, nam hij zijn
pijl en boog en blind van woede schoot hij een pijl naar de arend.
De pijl doorboorde de vleugel van het arme dier en langzaam viel
de arend naar beneden, op het zachte mos aan de wortels van de
oude eik.
De treurende dieren verzamelden zich rond hun koning en
maakten toen plaats voor de eenhoorn, die met zijn zachte lippen
de arend even aanraakte op de plaats waar de pijl hem getroffen
had. Als bij wonder genas de wonde onmiddellijk.
De rest van de dag vierden ze dat niets ooit meer zou zijn als
voorheen, maar alles bij het oude bleef.

Die nacht werd het nog kouder,
“ Dat is een bosnimf, geen paard”, lachte de prins gemeen.
net zo koud als het hart van de prins.
Hij keek naar zijn generaals die luid lachten, maar toen de prins zich omdraaide stond Toen het bos de volgende
er op de plaats waar de fee stond… een prachtige witte eenhoorn. Het witte kleed van ochtend ontwaakte,
de fee was een paard geworden en haar blonde haren waren nu zijdezachte manen
was het bedolven onder
die wapperden in de wind.
een dik sneeuwtapijt.
Het was zo stil dat je
Toen gebeurde er iets wonderlijks… De zwarte hengst van de prins liep naar de
de eerste sneeuwvlokjes die
eenhoorn toe, zakte traag door zijn benen en boog eerbiedig het hoofd.
naar beneden dwarrelden,
bijna kon horen vallen.
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