"de koning, de koningin en de prinses"
Eigenlijk vond ik het wel een leuk idee van Zonlicht om haar schrijfopdrachten te plaatsen.
Ik doe het ook maar eens, alleen iets anders. Dit is de versie vóór correctie en later zal ik het verhaal ná
correctie plaatsen. Het thema is tijd. De opdracht is:
1. De koning gaat dood. Een half jaar later de koningin. Schrijf het verhaal, gezien door de ogen van de
prinses in chronologische volgorde
2. Schrijf hetzelfde verhaal, maar begin nu met de dood van de koningin.

Ik heb in het tweede deel twee flash backs gebruikt, niet in logische volgorde.

Prinses Imelda legt haar hand zachtjes op het voorhoofd van haar vader. Hij heeft het zwaar gehad, maar
nu is alles voorbij. Ze draait zich om naar haar moeder, die stilletjes zit te snikken. Haar grote liefde is
zojuist gestorven. Ze heeft hem de laatste maanden verpleegd.
Niemand anders mocht dat doen. Imelda weet dat haar moeder uitgeput is en loodst haar met zachte hand
de sterfkamer uit. Ze helpt de koningin naar bed en geeft haar een kalmerende tablet, die ze van de dokter
gekregen. Die heeft gewaarschuwd dat het gebeuren voor haar moeder wel eens te veel zou kunnen
worden, zó heeft ze zich opgeofferd voor haar stervende man.
Het is drie maanden na de dood van de koning. Prinses Imelda is de enige die voor troonopvolging in
aanmerking komt. Zij wordt tot koningin gekroond. Als zij nog zal trouwen, krijgt haar man de titel van prinsgemaal. Het is een sobere inhuldiging. Dat is de wens van Imelda. Per slot van rekening is haar vader
kortgeleden gestorven en haar moeder ligt ernstig ziek op bed. Ze is haar bed na de dood van de koning
niet meer uitgekomen. Ligt de hele dag apathisch voor zich uit te kijken en weigert voedsel.
Zes maanden na de dood van de koning. Koningin Imelda staat voor het grote raam in haar studeerkamer.
Vanmorgen is haar moeder stilletjes uit het leven weggeglipt. Ze glimlacht een beetje weemoedig: nu is ze
wees.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Koningin Imelda staat voor het grote raam in haar studeerkamer. Vanmorgen is haar moeder gestorven. Ze
was al een half jaar niet haar bed uit geweest en lag eigenlijk maar een beetje te vegeteren. Zes maanden
geleden was haar man, de toenmalige koning, gestorven. Zijn vrouw had zich helemaal op zijn verpleging
gestort. Imelda had haar enkele malen getracht hulp te doen accepteren, maar daarbij kreeg ze nul op
request. Na zijn dood was de koningin ingestort.
De dood van haar vader had haar meer aangegrepen. Met hem had ze altijd een sterkere band gehad en
hij was na een kort en hevig ziekbed overleden, in tegenstelling tot haar moeder die langzaam was weg
gevegeteerd. Ze voelde weer zijn nog warme voorhoofd en hoorde achter zich het snikken van haar
moeder.
Haar kroning was sober. Ze had wel de roodfluwelen mantel aan, met hermelijn afgezet en er was
natuurlijk de familiekroon, waar ze een goudkleurig fluwelen strip in hadden gedaan, omdat hij anders over

haar voorhoofd zakte.
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