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Er was eens een koning die twee zonen had. Ze woonden in een mooi kasteel met hoge 
torens. Het mooiste van het kasteel was echter de grote feestzaal, die de Koningszaal werd 
genoemd. Daarin kon de koning wel tweeduizend gasten ontvangen.  
Het volk hield van de koning, want hij was goed en rechtvaardig. Maar de koning werd oud 
en voelde dat hij niet lang meer zou leven. Daarom liet hij op een dag zijn twee zonen bij zich 
komen en zei: 'Eén van jullie zal mij moeten opvolgen en regeren over het land. Ik houd van 
jullie allebei evenveel en omdat ik niet weet wie de beste koning zal zijn, zal ik jullie een 
opdracht geven. Wie deze opdracht het beste volbrengt, zal na mij koning worden.'  
De twee zonen vonden dat wel een goed plan en vroegen: 'Vader, wat moeten we doen?'  
De koning zei: 'Kijk, ik geef ieder van jullie een goudstuk. Koop daarvoor iets wat de grote 
koningszaal vult tot aan het dak. Er mag geen enkele hoek leeg blijven! En wat je koopt, dat 
moet je zelf binnen één dag naar de koningszaal brengen. Ga nu en denk er goed over na 
wat je zult kiezen.'  
De oudste zoon zadelde zijn paard en reed door steden en dorpen. Overal keek hij rond of 
hij iets zag waarmee hij voor dat ene goudstuk de koningszaal kon vullen. Het was moeilijker 
dan hij had gedacht, hij zocht de hele dag zonder iets te vinden.  
Tegen de avond zag bij een boer, die met een wagen volgeladen met stro naar zijn boerderij 
reed. Hij volgde de boer en zag dat in de grote schuur van de boerderij al heel veel stro 
bijeen gebracht was. 'Stro is niet duur', dacht de koningszoon, 'daarmee kan ik de zaal van 
mijn vader vullen en dan word ik koning!' De boer wilde het stro wel voor een goudstuk 
verkopen. En de volgende morgen liet de koningszoon zodra het licht werd het stro op grote 
wagens naar het kasteel brengen. De hele dag was hij zelf bezig het stro naar de 
koningszaal te brengen. Maar toen het donker werd was het stro op en de zaal nog maar half 
gevuld. Doodmoe en teleurgesteld ging de koningszoon naar zijn kamer. De volgende dag 
liet hij het stro weer terugbrengen naar de boer.  
De koning en zijn ministers wachtten nu gespannen op de jongste zoon, die ook op zoek was 
gegaan. Zou hij erin slagen de zaal helemaal te vullen? En waarmee zou hij dat doen?  
Op de derde dag kwam de jongste zoon terug naar het kasteel. Hij had alleen maar  
een bruine houten kist bij zich. Iedereen vroeg zich nieuwsgierig af wat daar in zou zitten. 
Dat kon toch nooit genoeg zijn om een zaal mee te vullen!  
De jongste zoon droeg de kist de lege zaal in en deed de deur achter zich op slot. Toen 
opende hij de kist en haalde er een heleboel kleine olielampen uit. Die had hij voor zijn 
goudstuk gekocht. Hij zette ze overal in de zaal neer, op de tafels, op de grond en in de 
vensterbanken. Hij vulde ze met olie en toen de zon onderging stak hij alle lampjes aan. 
Nadat het helemaal donker was geworden, ging hij naar zijn vader en zei: 'Ik ben klaar met 
de opdracht, wilt u komen om het te zien?'  
De koning ging met zijn ministers naar de koningszaal. Toen zijn zoon de deur voor hen had 
geopend, bleven ze verrast staan: de hele zaal was gevuld met het zachte licht van de 
olielampjes. In geen enkele hoek was het donker. De grote zaal was vol met licht.  
De koning legde zijn handen op de schouders van zijn zoon en zei: 'Mijn zoon, je hebt wijs 
gehandeld en de opdracht goed vervuld. Jij zult na mij koning zijn.' De ministers riepen: 'Ja, 
hij zal koning zijn!' En de ogen van de koningszoon straalden als het licht.  
 
     


