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De koning
heeft het druk

K

oning Kwaak is een kikker. Een
groene kikker. Een heel dikke

kikker. Alle kikkerkoningen zijn dik.
En koning Kwaak is de dikste van
allemaal. Zijn buik is drie keer zo dik
als de grote waterton die op het midden van het Grote Kikkerplein staat,
het mooiste plein van Kikkerland.
Het plein telt duizend fonteinen. Het
is het enige plein in Kikkerland met
zoveel fonteinen. Helemaal aan het
einde staat het Kikkerpaleis. En daar
woont koning Kwaak, samen met
zijn vrouw, koningin Kwebbel, en
zijn twee dochters: prinses Kwok en
prinses Kwek.
De koning kijkt tevreden om zich
heen. ‘Ho, wat heb ik het naar mijn
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zin in Kikkerland’, lacht koning Kwaak. In het heldere water vlak voor
het paleis zwemmen honderden kleine dikkopjes. De mamakikkers en
de papakikkers kijken vanaf de grote keien aan de rand van de plas
tevreden toe. Binnen enkele weken worden deze dikkopjes babykikkertjes. Dan zullen alle mamakikkers en papakikkers geboortefeestjes
geven. Van over de hele kikkerwereld zullen opakikkers en omakikkers
naar Kikkerland komen.
‘Ik moet zorgen dat dit een mooi feest wordt’, denkt koning Kwaak. ‘Op
dezelfde dag is het mijn verjaardag. Misschien kan ik alle kikkers verrassen met gratis taart en kikkerdrank. Maar er moet wel nog heel wat
voorbereid worden. Aan de ingang van het bos komen wegwijzers met
Kikkerland erop. Zo zullen de gasten niet verdwalen. En ik mag niet
vergeten de andere dieren in het bos te verwittigen dat we een feestje
geven. Anders zouden ze schrikken van al dat kikkerlawaai. Maar het
moeilijkste is alle kikkers in Kikkerland krijgen. Iedereen wordt een
jaartje ouder. Te voet hier geraken is niet zo gemakkelijk. Sommigen
heb ik zo lang niet meer gezien dat ze de weg naar Kikkerland al lang
vergeten zullen zijn. Zo is dat, uit het oog, uit het hart. Oké, soms vergeet ik ook wel eens een kaartje te sturen, maar ja, ik ben dan ook een
koning. Ik heb zoveel aan mijn hoofd… pfff… het leven van een kikkerkoning kan toch zo vermoeiend zijn.’

[6]

























#





















Plots ziet koning Kwaak een kikkertje dat hij nog niet gezien heeft. Dat
vindt hij heel vervelend. Vroeger kende hij alle kikkers uit Kikkerland
persoonlijk. Hij wist wie met wie getrouwd was, waar ze woonden,
wat voor werk ze deden, of de kleine kikkertjes flink hun best deden op
school. De laatste jaren wordt dat allemaal een beetje moeilijker. Is het
dan toch waar dat als je ouder wordt, je geheugen erop achteruitgaat?
‘Bwa neen, dat kan niet’, bedenkt hij. ‘Ik ben immers een kikkerkoning.
En het is toch algemeen bekend dat het geheugen van een koning er
steeds beter op wordt naarmate je ouder wordt? Niet dan?’
De laatste dagen slaapt koning Kwaak niet goed. Dat zal wel de reden
zijn waarom hij deze kleine kikker niet meteen herkent.
Koningin Kwebbel en Kwok en Kwek plaagden hem de laatste tijd
veel te veel met zijn dikke buik. ‘Hij zal nog ontploffen. In tienduizend
stukjes’, zeiden ze. ‘Met een knal die zo hard is dat het paleis instort en
alle kikkers doof worden.’ ’s Nachts droomde hij dat zijn buik explodeerde. Dat hij als een raket naar de maan vloog. Hij zweefde hoog
in de donkere lucht tussen allemaal rare, bontgekleurde reuzenvogels, die hem hard uitlachten omdat hij geen echte vleugels had. Akelig
allemaal. Ja, dat was de reden waarom hij de laatste dagen geen oog
dichtdeed. En dat was de reden waarom hij nu de namen van zijn kikkers vergat. Helemaal niet omdat hij weer een jaartje ouder werd!
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‘Hé, jij daar’, roept koning Kwaak. ‘Ja,
jij daar. Jij kleine kikker met je bruine vel, en je rode pukkel op je wang,
kom eens hier. Hoe heet jij?’
De kleine kikker springt naar de
koning, buigt sierlijk diep, en antwoordt met een jonge kikkerstem:
‘Ik ben Kodo, mijnheer koning
Kwaak. Ik ben de eerste en enige
zoon van Kodo Senior mijn kikkerpapa, en van Koda, mijn kikkermama. Kijk mijnheer koning Kwaak, ik
woon daar aan de andere kant van
het Grote Kikkerplein, tussen het
hoge gras en de grote zware keien.
Mijn mama zegt altijd dat ik voorzichtig moet zijn, en niet verder mag
gaan dan de zwarte boom. Diep in
het bos zou het pikdonker zijn. En
er leven wolven. Maar geen gewone wolven hoor, neen, wolven met
dubbele tanden. En scherpe tanden.
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Nog scherper dan aardappelmesjes. En weet je wat? Deze wolven lusten
ook kikkers. Er zouden ook heel rare vogels vliegen. Vogels die zo luid
zingen dat je je als kikker diep in het water moet verstoppen. Anders
zou je doof worden. Echt waar. Maar het schijnen wel lieve vogels te
zijn, hoor. Mijn mama denkt zelfs dat sommige vogels een snavel hebben waarin tien kikkers kunnen zitten. En ze zouden niet bijten. Of toch
geen kikkers. Tenzij je ze kwaad maakt natuurlijk.’
De koning luistert aandachtig. ‘Wolven eten wel eens schapen had
hij gehoord, of kippen. Maar toch geen kikkers? Neen, dat moet een
vergissing zijn. Kikkervlees smaakt helemaal niet goed, toch? En wat
dan te denken van die vogels met snavels waarin tien kikkers zitten?
Dat heb ik nog nooit gehoord.’ De koning denkt een lange tijd diep na.
‘Wat als het nu toch waar is van die vogels? Misschien staan er fluwelen zeteltjes in de snavels van die vogels. Met armleuningen. En dikke zachte kussens om in weg te zakken. Dat moet wel aangenaam zijn.
Ja, comfortabel zelfs. Maar wacht eens, binnen enkele dagen is het
kikkergeboortefeest. En mijn verjaardag. Alle kikkers van over de hele
kikkerwereld komen dan naar hier. Als die reuzenvogels nu eens zo
vriendelijk zouden zijn om ons te helpen met het vervoeren van al die
kikkers.’
Koning Kwaak begint koortsachtig te rekenen. ‘Hmm, als er tien
reuzenvogels zouden komen, met in elke snavel tien kikkers, dan kan
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ik… hmm… tja, dan… hoeveel kikkers kan ik dan eigenlijk hier krijgen?
Laat me even rekenen, tien maal tien is. Pff, dat is een moeilijke vraag.
Veel te moeilijk voor één kikkerhoofd’, denkt de koning. ‘Maar wie weet,
misschien lukt het wel.’
‘Jij lijkt mij wel een pienter kikkertje, Kodo. Zeg maar tegen je mama
en je papa dat jullie allemaal uitgenodigd zijn voor het grote feest volgende week. Ik ga nu weer aan het werk. Rekenen moet ik doen, heel
veel rekenen!’
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Een zaak van staatsbelang

T

erwijl Kodo naar huis terugkeert, roept koning Kwaak onmiddellijk zijn belangrijkste raadgevers, zijn ministerkikkers, samen. Dit

gewichtige gezelschap komt hoogst uitzonderlijk samen. Enkel wanneer er zeer belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Hoeveel taarten er bijvoorbeeld gebakken moeten worden wanneer koningin Kwebbel verjaart. Of welk liedjes gespeeld moeten worden op het
jaarlijkse nieuwjaarsfeestje. Echt belangrijke zaken dus.
‘Dames en heren ministerkikkers’, zegt koning Kikker gespannen. ‘Ik
heb een zeer belangrijke maar tegelijkertijd ook een zeer moeilijke
vraag. Luister goed! Als tien reuzenvogels elk tien kikkers in hun snavel
vervoeren… Hoeveel kikkers kan ik dan naar het geboortefeest laten
komen?’ De ministerkikkers kijken verwonderd naar elkaar. Zo’n moeilijke opdracht hebben ze gedurende hun loopbaan nog nooit gekregen.
Verschillende ministerkikkers krabben zenuwachtig met hun voorste
poten achter hun oren. Gedurende enkele seconden is het muisstil in
de grote majesteitelijke zaal waar de kikkers verzamelen. Uiteindelijk
neemt de hoofdministerkikker het woord. ‘Sire, dit is een heel ingewikkeld probleem. Bijzonder technisch ook. Een vraag met veel variabele
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gegevens.’ ‘Ja, inderdaad, een zeer
ernstige en moeilijke vraag’, stamelt
een andere ministerkikker. De ministerkikkers kijken elkaar lang aan,
knikken, begrijpen wat van hen verwacht wordt, trekken zich snel terug
en beginnen te rekenen. De ene ministerkikker neemt een groot blad
en de andere ministerkikker een
potlood. Ze schrijven allemaal cijfers
op het blad en maken moeilijke berekeningen. Uren en uren denken ze
na over het ingewikkelde probleem.
Na lang overleg, alle mogelijke oplossingen na te kijken en opnieuw
te berekenen, telkens mismoedig
nieuwe fouten te vinden, schudt de
hoofdministerkikker bedroefd zijn
hoofd. ‘Dit probleem is veel te moeilijk. Ons kleine kikkerverstand kan
deze vraag niet oplossen. We moeten een andere oplossing vinden.’
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Er heerst nu alom paniek. De kikkerministers staren naar de grond.
‘Wat moeten we nu doen? We kunnen koning Kwaak toch niet in de
steek laten?’ Er volgt een lange stilte. Een zeer lange, pijnlijke stilte.
Net wanneer enkele ministerkikkers hoofdschuddend willen toegeven dat dergelijke moeilijke berekeningen niets voor kikkerkopjes zijn,
verschijnt er een glimlach rond de mond van de hoofdministerkikker.
Enkele seconden later danst en springt hij van plezier in de lucht. ‘Ik
weet het… Ik weet het. Ik weet het!’ kwaakt hij opgewekt. De andere
ministerkikkers kijken even naar elkaar, twijfelen, maar springen uiteindelijk ook recht en dansen blij mee. ‘Hij weet het… Hij weet het. Hij
weet het!’
Wanneer ze allen uitgedanst zijn vragen ze in koor: ‘Wel mijnheer
de hoofdministerkikker… als tien reuzenvogels elk tien kikkers in hun
snavel vervoeren… hoeveel kikkers kunnen dan vervoerd worden?’ De
hoofdministerkikker lacht heel hard, maakt zijn bek zo breed dat deze
bijna scheurt, en zegt dan trots: ‘IK, mijne heren kikkers, wel IK, weet
het antwoord… niet… Maar…’ Iedereen zit op het achterste van zijn
poten vol spanning te luisteren: ‘Maar…’ herhaalt de hoofdministerkikker… ‘we organiseren een wedstrijd. En wie het antwoord weet
krijgt een mooie prijs. De kikker die het antwoord weet mag namelijk
een wens doen. Eentje die ook uitkomt. Hoe, dat weet ik nog niet, dat
is voor later. Maar we beloven het. Dat is het belangrijkste.’ De andere
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ministerkikkers zijn verrukt over dit idee. ‘Ho, wat zijn wij toch slim’,
lachen zij. ‘Ja, wij zijn dan ook ministerkikkers!’
Trots lopen ze naar koning Kwaak en brengen hem uitvoerig verslag.
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