
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/
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De Kikkers die een Koning 
wensten 
De Kikkers waren het zat om over zichzelf te regeren. 
Ze hadden zoveel vrijheid dat ze er totaal door 
bedorven waren. Ze zaten de hele dag verveeld te 
kwaken en deden verder helemaal niets anders meer. 
Ze wensten een echte officiële Koning die over hen zou 
regeren en naar wie ze gewoon konden luisteren. Geen 
slappe regering zonder regels meer voor hen, 
verklaarden ze. Dus stuurden ze een verzoekschrift 
naar Jupiter met het verzoek om een echte Koning.


Jupiter zag wel wat voor simpele en dwaze wezens de 
Kikkers waren. Om ze stil te houden en ze te laten 
denken dat ze een Koning hadden, gooide hij een enorm 
blok hout naar beneden, dat met een grote plons in het 
water viel. 


De Kikkers verstopten zich snel tussen het riet en het 
gras. Ze dachten dat de nieuwe Koning een 
angstaanjagende reus was. 


Maar ze ontdekten al snel hoe tam en vreedzaam 
Koning Blok Hout was. Binnen de kortste tijd gebruikten 
de jonge Kikkers hem als duikplatform, terwijl de 
oudere Kikkers een ontmoetingsplaats van hem maakten. 



Maar ze klaagden toch met veel gekwaak bij Jupiter 
over de regering.


Om de Kikkers een lesje te leren, stuurde de heerser 
van de goden nu een Kraanvogel om Koning van 
Kikkerland te worden. De Kraanvogel bleek een heel 
ander soort koning te zijn dan de oude vreedzame 
Koning Blok Hout. De 
Kraanvogel slokte de arme 
Kikkers rechts en links 
allemaal op. Ze zagen al snel 
wat een dwazen ze waren 
geweest. 


Met een treurig gekwaak 
smeekten ze Jupiter om de 
wrede vorst weg te sturen 
voordat ze allemaal opgegeten 
zouden worden.


"Hoe willen jullie het nou 
eigenlijk hebben?!" riep 
Jupiter. "Zijn jullie nu nog niet tevreden? Jullie hebben 
precies waar jullie om vroegen.  Dus de schuld van 
jullie  tegenslagen ligt alleen bij jullie zelf.”



