
De nacht van de winterkoning*

* Dit kampvuurverhaal is gebaseerd op het toneelstuk Feest in winterwonderland, 
geschreven en opgevoerd door de kinderen van BSO De Draken in Heeswijk-Dinther

Merel en Jesse wonen in een doodgewoon dorp.  
In een doodgewone straat. In een doodgewoon huis.  
Tenminste, dat denken ze… 

Het sneeuwt. Urenlang dwarrelen dikke vlokken naar beneden en bedekken de hele tuin onder 
een witte deken van sneeuw. Het zou wel eens de hele dag kunnen blijven sneeuwen, zeiden ze 
op het weerbericht. 
‘Pap, mogen Jesse en ik een appeltaart bakken?’, vraagt Merel.
Daar zegt papa nooit nee tegen. Aan de slag! Appels en kaneel, roomboter uit de koelkast, drie 
eieren breken, beslagkom en een pak appeltaartmix. Dit hebben Merel en Jesse vaker gedaan. 
Eerst maar eens het deeg maken. Merel bedekt de taartvorm met het deeg, terwijl Jesse de 
appels in kleine stukjes snijdt en ze over de bodem verspreidt. Dat is nog eens samenwerking! 
Even later schuiven ze de appeltaart in de oven.
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Tuut-tuut. Als het alarm van de oven gaat, is het buiten al aan het schemeren. Het hele huis ruikt 
naar verse appeltaart. Mama zegt dat ze eerst gaan eten en daarna ieder een stuk appeltaart 
krijgen, als toetje.
‘Ja zeg. Das lekkerleukmaarnieheus,’ moppert Jesse. 
‘Kom op Jesse, we gaan nog even naar buiten!’ Merel sleurt hem mee naar de gang. Jas, sjaal, 
wanten, laarzen. Buitenlamp aan en de tuin in. De sneeuw in! De sneeuwvlokken lijken wel licht 
te geven, zo wit zijn ze in de donkere avondlucht. De bomen zijn ingepakt onder een dikke laag 
sneeuw. De kinderen maken de grootste sneeuwpop die ze ooit hebben gemaakt. De hoed van 
papa op zijn hoofd. De jas van mama om zijn lijf, kiezeltjes als ogen en een grote wortel als 
neus. Dat was even hard werken. De appeltaart smaakt straks beter dan ooit!

Die avond gaan Merel en Jesse op tijd naar bed. Moe van een dag school en spelen. De nacht 
valt. Het is donker. Het is doodstil. In het doodgewone dorp. In de doodgewone straat. In de 
doodgewone tuin achter het doodgewone huis. Nog wel…

3



4



Jesse ligt maar wat te draaien in zijn bed als hij een geluid hoort. Hoort hij nou iets vallen? 
Het geluid komt ergens uit de tuin. Hij spitst zijn oren, houdt zijn adem in. Niks. Hij trekt zijn 
dekbed over zijn hoofd en kruipt terug in de warmte. Hij zal het zich wel verbeeld hebben. 
Krrrgh bom. Wat is dat? In een flits zit Jesse rechtop in zijn bed. Krrgh bom. Nog een keer. Jesse 
verstijft. Nu hoort hij het goed. Een soort slepend gekraak en een plof. Krrgh bom. Krrgh bom. 
Verstijfd ligt Jesse in zijn bed. Doorslapen, denkt hij, doen alsof het er niet is. Gewoon ogen dicht 
en doorslapen. Maar dat klinkt een stuk makkelijker dan het is.

Krrgh bom. Voorzichtig kruipt Jesse zijn bed uit en sluipt op zijn tenen naar de kamer van Merel.
‘Merel, wakker worden. Merel!’ Jesse schudt aan haar schouder en als Merel geschrokken haar 
ogen opendoet, legt hij meteen zijn hand op haar mond.
‘Sst Merel, niks zeggen! Er is iets in de tuin!’
Krrgh bom.
‘Hoor je dat, hoor je dat! Kom mee, we moeten iets doen.’ Met verschrikte ogen kijkt Merel Jesse 
aan. De twee gaan samen achter het gesloten gordijn staan en schuiven het voorzichtig een 
stukje open. Grote voetstappen, afdrukken door de hele tuin. Maar er is niemand te zien.
‘Waar komen die afdrukken vandaan? Wat is dat voor een monster! Die heeft nog een grotere 
schoenmaat dan papa!’ Merel bibbert.

Samen sluipen ze de trap af, Jesse voorop. Alsof híj niet bang is. En dan zachtjes door de keuken. 
Met hun hoofden naast elkaar turen ze door het keukenraam. Daar staat de sneeuwman. Hún 
sneeuwman. Hij staat daar een beetje te mompelen en rommelt wat aan zijn laarzen. Met grote 
ogen kijken Merel en Jesse elkaar aan. 
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Had hij die al aan? Laarzen? De hoed van papa is een grote, gouden kroon geworden. Met 
flonkerende edelstenen. De winterjas van mama een donkerrode fluwelen koningsmantel, 
afgezet met een brede, goudkleurige kraag. Het is opgehouden met sneeuwen. Behalve waar de 
sneeuwman staat. Daar dwarrelen de vlokken nog steeds net zo vrolijk naar beneden.

Plots kijkt de sneeuwman op. Recht in de ogen van de twee. 

‘Hee jullie, wat staan jullie daar te gluren! Ik ben maar een eenvoudige, doodgewone 
winterkoning. Kom eens naar buiten jullie, ook een ijskoude winterkoning kan een warm hart 
hebben!’ Zijn kiezelsteenoogjes twinkelen.
‘Kom op Jesse. Kijk nou, hij is leuk!, lacht Merel. ‘En hard rennen kan hij volgens mij toch niet 
met zo’n sneeuwlijf!’

Hij heeft een zware vriendelijke stem. ‘Een levende sneeuwman ja, dat ben ik eigenlijk. De dag 
voordat het gaat dooien komen alle sneeuwpoppen tot leven, net voordat we smelten en weer 
helemaal verdwijnen krijgen we allemaal extra sneeuw op onze hoed of kroon. Kijk maar, bij 
mij sneeuwt het nog steeds. Voor ons sneeuwpoppen is deze laatste avond altijd een feestje, 
we kunnen lopen, dansen en zingen. Maar meestal zijn we maar alleen en is het een eenzaam 
feestje, dat wel. Wat tof dat jullie er zijn!’

Met z’n drieën in een kring dansen ze samen de sneeuwdans. Ze gooien sneeuw omhoog. 
Lachen en vieren feest met de winterkoning, die glundert van koud genot.
Merel heeft een idee. ‘Kom Jesse, we halen de appeltaart die nog over is!
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Wat doen we met onze monden? Taart eten!
Wat doen we met onze voeten? Dansen!
Wat doen we met onze handen? Klappen!

Urenlang hebben ze plezier. Pas vlak voor middernacht vallen de kinderen uitgeput in hun bed 
in slaap. Het is weer stil in huis. En in de tuin. Als de kinderen de volgende dag wakker worden, 
is het groen weer groen en het bruin weer bruin. In de tuin is enkel nog een grote hoop sneeuw 
met een verdwaalde jas en hoed over. De wortel staat er bovenop.

Als het gaat sneeuwen en vriezen, gaat het ooit weer dooien. Dan komen alle sneeuwpoppen 
tot leven. Je kunt ze vinden op het plein, in je tuin of op het veldje bij de speelplaats. Zoek 
de sneeuwpoppen, maak ze blij. Dans en zing een avond lang. Maar weet dat niemand je zal 
geloven, want sneeuwpoppen leven niet. Dat denken de mensen. Maar wij weten wel beter!
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