
 

Kromménië 
 
 
 
 
 

Als je eerst rechtdoor gaat, een heel eind rechtdoor en als je dan 
zestien verschillende bochten maakt kom je in het land Kromménië. 
Hoe je weet dat je er bent? 
Dat zie je meteen. In Kromménië is niets recht. 
 
De bomen groeien altijd zo:                     of zo: 
 
De rivieren stromen altijd zo:                   of zo: 
 
en een fiets ziet er meestal zo uit: 
 
De mensen in Krommenie lopen ook krom. 
 
Oude mensen   
 
maar ook sterke mannen en vrouwen 
 
zelfs baby’s liggen krom in de wieg 
 
 
De keizer van Krommenie, Kurve de 3e, wil dat alles krom is in zijn 
land. Zijn vader, Kurve de 2e, had alles wat recht was krom laten 
maken. Hij hield ook al zo van bochten. Alleen bij grootvader Kurve 
de 1e was nog alles recht. Dat zat hem misschien wel in de 
getallen, kijk maar: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

  1    2     3 
 
 
Keizer Kurve is heel tevreden. Hij is zelf mooi krom, dat kan hij zien 
in zijn kromme spiegel. 
 
 
Zijn paleis is krom gebouwd, het hele land heeft bochten, kijk maar 
op de kaart: 
Alle wegen en sloten lopen in bochten in Krommenie, maar dat 
staat juist wel gezellig. 
 
De keizer heeft rechte dingen verboden in zijn land. 
Soms is dat moeilijk. 
 
Water uit de kraan wil maar steeds recht stromen. 
 
 
Je mag in Kromménië wel water drinken, maar dan moet het eerst 
door een kromme slang. 
 
Als je gaat vliegeren, staat het touw strak en recht. Gelukkig mogen 
de kinderen wél vliegeren als het niet hard waait, dan hangt het 
touw toch in een bocht. 
 
Als je muziek wilt maken mag dat wel,  
maar dan op een kromhoorn 
 
 
 



 
of op een slangenfluit. 
 
Op een dag komt er een aardig meisje het land binnen. De mensen 
kijken haar na:  
ze loopt rechtop! 
 
Het meisje vraagt aan de mensen hoe ze in de stad terecht kan 
komen.  
De mensen schrikken van haar vraag, ze durven niets te zeggen. 
Dus loopt het meisje regelrecht op de stad af waar de keizer woont.  
 
Op het marktplein midden in de stad pakt ze uit haar tas een rechte 
zilveren fluit en ze begint te spelen. 
De lange rechte tonen versiert ze met buitelende trillers die over 
het marktplein dansen. 
De mensen staan stil. 
Ze durven bijna niet te luisteren, maar het is zo mooi ! 
 
Al gauw komen de soldaten van het paleis er aan, met hun kromme 
speren. Maar ze wachten netjes tot het meisje klaar is met spelen. 
 
Wie ben je, vragen ze. 
 
Ik ben prinses Linia, en ik wil met de keizer trouwen. 
 
De soldaten lachen achter hun kromme handen, maar ze zeggen: 
Gaat u maar met ons mee. 
 
Ze brengen haar bij de keizer. 
 
De keizer zit net aan zijn bochtige tafel te piekeren hoe hij aan een 
nieuw spel kan komen. De bochten van het ganzenbord vervelen 
hem. 
 
Als de prinses wordt binnengebracht zegt zij: 
Dag keizer, ik ben Linia. 
 



Ik heb nu geen tijd, roept de keizer, zoek liever mee naar een 
keizerlijk spel voor de lange winteravonden ! 
 
De prinses loopt naar voren en haalt uit haar tas een mikadospel. 
 
Dit is een keizerlijk spel uit een ver land, zegt ze. 
 
Het is RECHT ! ! Jakkes ! ! roept de keizer van 
Kromménië 
 
Maar de prinses spreidt de staafjes uit op het tafelkleed en begint 
het spel te spelen.  
 
De prinses kan het goed. 
Na een paar keren beweegt ze toch een stokje. 
Nu is ze af en ze zegt tegen de keizer: 
Nou u ! 
 
Aarzelend probeert de keizer een staafje op te lichten. Hij heeft 
kromme vingers, maar het gaat goed. Het lukt hem. De prinses wint 
het eerste spel, maar de keizer wint het tweede. 
 
Ziet u nu wel, dat recht ook goed kan zijn ? 
 
Toe, laat de mensen in Krommenie ook eens wat met rechte 
dingen doen. Recht kan heel mooi en leuk zijn, ziet u dat niet ? 
 
Goed, zegt de keizer. 
 
Dat vind ik lief van u, zegt prinses Linia 
 
Zeg maar je, zegt de keizer, ik vind je lief. 
Ik jou ook, zegt de prinses. 
 
Ze trouwen in de prachtige krommetorenkerk van Kromménië. 
 
 



Heel verliefd schuift de keizer een ronde trouwring om de rechte 
vinger van koningin Linia 
 
Maar wat moeten we nu met al die kromme spullen, vraagt de 
keizer. 
 
Nou, zegt Linia, de leuke kromme dingen kunnen we toch 
bewaren? 
 
En zo kan je in Krommenie nog steeds veel kromme en bochtige 
dingen zien: 
 
De kromme lantaarnpaal: 
 
 
De bochtige school: 
 
De gebogen brug: 
 
Omdat de mensen dat leuk vinden. 
En zelf staan ze ook nog wel eens krom: 
 
Van het lachen ! ! 
 
 
 


