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1. Tekerleme: Geschiedenis zonder kop of staart, die de lezer zal introduceren in
de wonderen van het Turkse verhaal.

In de zeer oude tijden, toen de zeef in het stro was… Toen de ezel omroeper was en de kameel kapper…
Er was eens en er was niet eens… De schepselen van God zijn talrijk… Te veel praten is een zonde…
Ren, wie wil rennen, werk, wie wil werken… Wie zonder toestemming de wijngaard van een ander
betreedt zal een flinke aframmeling krijgen…
In deze tijden dus, toen ik in mijn driehonderdeneerste jaar was, had ik twee makkers: de een blind, de
ander naakt… Bewapend met geweren zonder vuurslag, zonder loop en zonder kolf gingen we op jacht
naar de haas, die nog niet geboren is, in het bos, dat nog niet opgegroeid is… We beklommen de top van
de heuvel, we keken naar de velden en de rotsen… We ontwaarden een meer, waar de wilde eenden
zwommen… We maakten vuur met onze geweren zonder vuurslag, zonder loop en zonder kolf. De eenden
tuimelden naar beneden. De blinde zocht ze, de naakte stopte ze in zijn zakken. Met een mes zonder
handvat, zonder bevestigingsring en zonder lemmet, sneden we ze in stukken en ze heen en weer
trekkend… We gingen toen op zoek naar een ketel om de eenden te koken… We kwamen een oude
snotterige heks tegen, het hoofd groot als een ketel, de tanden als die van een levende kikker, de ogen als
die van een dode kikker, het gezicht even fris en zacht als de zak van de geitenhuid, en de buik gelijk aan
een kruik, de neus even klein als een aubergine… Ze slofte op haar schoenen en trapte op haar broek; ze
was koket van top tot teen en sprong, even rap als de kogels van onze fameuze geweren zonder vuurslag,
zonder loop en zonder kolf.
“Grootmoeder, vind ons een ketel om onze eenden te koken!”
Ze gaf ons een ketel, die de bovenkant had, maar hij miste de onderkant. We hingen hem met het hengsel
op aan een stang. We legden drie stenen neer, plaatsten de ketel erop en staken het hout eronder in brand.
De ketel begon te koken en de eenden erin te dansen. En de stenen de ketel te trekken, ieder zijn kant uit!
Ik zei hen:
“O, heilige stenen, willen jullie de ketel onder elkaar delen?”
En ik tikte erop met een halfverkoold stuk hout. Wat zag ik toen? Wat we onder de ketel gelegd hadden,
waren schildpadden…
Eindelijk aten ik, de blinde en de naakte de eenden. Maar ik werd in het geheel niet verzadigd; het had
zelfs de punt van mijn snor niet vet gemaakt, noch de lel van mijn oor; mijn gezicht had zijn glimlach niet
teruggevonden… Toen zag ik een notenboom. Ik zei bij mezelf:
“Tenminste zal er een toetje zijn.”
En ik wierp een tezek1 in de takken van de notenboom… Wat zag ik toen? De top van de boom was
veranderd in een vlakte zo ruim als het bezit van Kirimoghlou2. En daar werd ik door bezorgdheid
gegrepen: hoe een paar ossen te vinden om al die landen te bewerken? Ik zocht lang naar ossen, maar
vergeefs… Ik ging naar een dorp om er een te stelen. Ik drong in de stal door het purin-gat. Ik duwde met
al mijn kracht tegen een os om hem door het gat naar buiten te laten gaan. De kop ging tenslotte erdoor,
maar het lijf wilde er niet achteraan gaan en hij bleef daar steken… Ik verloor alle hoop…
Ik vond een getijgerde kat en een zwarte andere; ik dacht:
“Zij zullen mijn zaak goed doen.”
En ik keerde met hen terug naar mijn notenboom. Ik maakte de ploeg, het juk en alles klaar en ik spande
mijn twee katten, de zwarte en de getijgerde, in. Ik wilde hen op de boom laten klimmen, aldus voor de
ploeg gespannen, maar zij wilden totaal niet. Ik zette me aan het fabriceren van een ladder van
roggestengels… Toen dook een gele hond op, met een korte staart, even “slim” als de herder van Mehmet
Aga, van bij ons; hij had maar één oor en de staart was uit drie stukken samengeflanst… Toen hij de twee
katten, de zwarte en de getijgerde, zag onder het juk, ging hij ze te lijf. En de van de hond geschrokken
katten klommen in de boom, met ploeg en al… Ze begonnen de velden te bewerken en ik het graan te
1 Mortel van leem en stro, gedroogde koeienstront.
2 Een grootgrondbezitter uit de streek.
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zaaien. Ik werkte weinig, ik werkte veel… Ik werkte gedurende zes maanden en een herfst… Toen ik mijn
hoofd omdraaide om te kijken, wat zag ik? De tarwe, achter mij, was al geheel blond, geheel droog en
wachtte allang op de oogst. Ik nam een sikkel, ik betrad de velden en begon te maaien… Ik maaide een
tijdje, ik had al pijn in mijn lendenen als gevolg van het werken, dubbelgebogen. Ik richtte me een weinig
op om mijn krachten te herwinnen en keek naar rechts en naar links; wat zag ik toen? Een vos, die achter
de sprinkhanen aanrende. Ik schreeuwde woedend:
“Ah vervloekt beest! Ik heb al genoeg ellende met mijn werk, ik kan niet meer maaien, mijn lendenen
doen zo’n pijn! En jij begint me te vervelen!…
En ik gooide mijn sikkel naar hem. Het handvat van het werktuig drong van achteren in hem, tot aan de
buik en het beest begon te rennen: de vos rent, de sikkel maait… En weldra bleef er niets meer staan op de
velden… Ik mijnerzijds, ik keek stomverbaasd toe… Daarna ging ik in de schaduw liggen.
“Hoe dat alles bijeen te rapen?” zei ik bij mezelf.
Toen begon een orkaan te blazen, die alles bijeen blies, die alles op hopen legde…
“Nu heb ik wel recht op een seconde pauze om een sigaret te paffen,” zei ik in mezelf.
Met het staal van de vuurslag sloeg ik op de vuursteen. Ik was zo geabsorbeerd in de geneugten van de
sigaret, dat ik niets om me heen zag: De ontvlamde zwam, even vurig als een steeneikvuur, was net
gevallen… En wat zag ik plotseling? Een zwarte rook streek neer op mijn hoop tarwe…
“Ah, zie daar een onweer, dat gaat losbarsten tot mijn ongeluk…,” zei ik tegen mezelf.
Op hetzelfde moment schoot een vlam op uit de hoop met een knal even hard als de knal van een kanon.
Ik schreeuwde uit, radeloos:
“Grote God! Welk een pech heb je op mijn hoofd laten neerkomen!”
En ik ging op zoek naar water…
Maar al met al had ik geluk gehad met die brand: het vuur verteerde alles, behalve het graan. En de mooie
tarwe, heel blond, was daar, opgehoopt… Ik had me niet moe hoeven te maken voor het dorsen.
“Nu, het zou goed zijn deze tarwe in de silo te stoppen,” zei ik een en al glimlach tegen mezelf.
Ik ondervroeg dienaangaande de twee katten, de zwarte en de getijgerde:
“Ik ben knap beroerd,” zei ik hen; “ wat te doen om dat alles in de silo te krijgen? Vindt me het middel
ertoe.
“Laat eens kijken, baas, niets is gemakkelijker,” zeiden zij, “laat ons onze gang gaan.”
Wat zie ik daarop? Daar grijpen mijn katten een ratje.
“Wat gaan jullie me doen met dat ratje?”
“Wel baas, jij wou toch graag je tarwe in de silo laten gaan? Welnu, laat ons begaan…”
Zij verklaarden plechtig aan het ratje:
“Als jullie, ratten, deze tarwe niet in de silo stoppen, zullen wij, katten, geen een van jullie soort in leven
laten!”
Het ratje rende om het nieuws aan de zijnen over te brengen.
En wat zag ik toen? Hij kwam met een heel leger ratten. Ze zetten zich aan het werk. Ze groeven onder de
hoop tarwe een flink diepe gracht en lieten al het graan erin rollen.
“Aldus heeft God ons van deze grote zorg verlost,” zei ik tevreden tegen mezelf.
En ik stak een derde sigaret op om van mijn vermoeidheid uit te rusten. En wat zag ik deze keer? Terwijl
ik de tarwe zaaide, had ik in de aarde een watermeloenzaadje laten vallen. Hij was gegroeid en de plant
had vrucht voortgebracht. Het was een grote watermeloen, geheel zwart en even enorm als het kleintje van
een buffel…
Na zoveel werk had ik flink dorst. Ik greep de watermeloen, ik nam het mes zonder handvat, zonder
lemmet en zonder bevestigingsring, ik plonsde het in de watermeloen en ik ging ermee naar binnen… Ik
richtte me weldra op en wat zag ik? Een stad voor mijn ogen…
“Wat een mooie stad, mijn God,” zei ik tegen mezelf.
De straten waren er schoon.
“Om te wandelen door deze zo schone straten van de stad, moet ik fatsoenlijk gewassen zijn,” zei ik tegen
mezelf.
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Ik betrad de hammaan: Het teiltje was er, maar totaal geen kroes… Ik zag er een vrouw zitten, die geen
muts op het hoofd droeg. Ik vroeg haar:
“Hoe heet je, mijn lief?”
“Eminé,” antwoordde ze me.
Ik keek in haar neus: aan de ene kant waren wilgenvelden en schuren vol met stro; aan de andere wolken
en stofstrepen… Aan de ene kant smeedden de smeden het ijzer, aan de andere vertinden de vertinners het
koper…
Ik sprak een vertinner aan:
“Baas,” zei ik hem, “leer mij het vak.”
En ik werd een vertinner, ik vertinde het bestek. Ik werd zo goed dat de hengsels in mijn handen bleven…
Vandaar ging ik ergens anders heen… Ik werd dokter. De pillen, die ik maakte, waren zo sterk, dat
duizend van mijn zieken vergiftigd eraan stierven.
En zie daar, mijn beste heren, hoe ik mijn dagen doorbracht… Ik wachtte op winst en ik had slechts
schulden… Ik werd palfrenier, ik roskamde een paard; op het moment, dat ik zijn kruis wreef, rukte ik
hem de staart uit.
“Dat niet meer, ik zou er geen winst van hebben…,” zei ik tegen mezelf.
Opnieuw dacht ik na over een manier om eruit te komen, uit het inwendige van de watermeloen bedoel ik.
Wat zag ik toen? Had ik niet mijn mes zonder handvat, zonder lemmet en zonder bevestigingsring
verloren? Ik zocht rechts, ik zocht links… En zie daar, ik kwam een oude man tegen met een baard die
heel zijn buik bedekte.
“Oom,” zei ik hem, “ik ben mijn mes zonder handvat, zonder lemmet en zonder bevestigingsring
verloren… Heb jij het toevallig gezien?”
 “Hondenzoon, jij vraagt me naar je mes… Ik, ik ben mijn muilezel en mijn kameel kwijtgeraakt en het
lukt me niet ze terug te vinden…”
En op deze woorden gaf hij me een oorvijg. En terstond werd ik uit de watermeloen gesmeten…
Ik legde het zadel op de mier, ik trok zijn zeven riemen aan. Alles wat wij zojuist vertelden, was pure
leugen. En nu, mijne heren, laten we deze leugens tot waarheden keren…

2. De vader en zijn zes zonen

Er was eens en er is niet meer… In zeker stadje leefden even goed als kwaad een arme man en zijn zes
dochters. En de dagen verstreken…
Op een dag ging onze man het café van het land binnen. Toen hij gezeten was, riep een van de klanten
hem: 
“Hé, goeiedag, vader van zes vrouwtjes!”
Aldus aangesproken werd onze man rood van schaamte en kon geen woord uitbrengen. Hij bleef maar
nadenken over de belediging, die men hem zojuist had aangedaan. Thuisgekomen was hij nog steeds
erover aan het doormalen. Zijn oudste dochter kwam naar hem:
“Waarom ben je zo bezorgd, vader?” vroeg ze hem.
“Welnu, zie hier, iemand heeft dit en dat tegen me gezegd.”
“Kijk me eens aan, waarom onze vader zich zorgen maakt… En ik dacht nog wel dat het ging om een
huwelijksaanzoek voor mij…”
Op die woorden had de man, die slecht één zorg had, er twee.
Alles gebeurde op dezelfde wijze vijf dagen achtereen: hij ging naar het café, dezelfde man groette hem en
zei hem telkens:
“Hé goeiedag, vader van zes vrouwtjes!”
Hij, hij wist niets te repliceren. Hij ging naar huis en elke keer vroeg een van zijn dochters hem de reden
van zijn zorg en wanneer hij haar het gezegd had, kreeg hij telkens hetzelfde antwoord:
“En ik dacht dat het ongetwijfeld ging om mijn huwelijk…”
En dit antwoord van zijn dochters maakte hem nog veel triester.
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Toen hij de zesde dag thuiskwam, was het zijn jongste dochter, die hem kwam vragen:
“Wat is de reden van je zorg, vader?”
“Welnu, mijn dochter, de zaak is zus en zo…”
En hij vertelde haar de hele geschiedenis.
“Wees niet langer bezorgd, vader,” zei de jonge dochter, “morgenavond, wanneer je zoals gewoonlijk naar
het café gaat, als je man je zegt, zoals telkens: ‘Goeiedag, vader van zes vrouwtjes!’ antwoord jij hem:
‘Goeiedag, vader van zes honden!’”
Deze andere man had in werkelijkheid zes jongens…
De vader van de dochters keerde de volgende dag ’s avonds terug naar het café. De ander sprak hem weer
aan:
“Hé, goeiedag, vader van zes vrouwtjes!”
“Goeiedag, vader van zes honden!” antwoordde hem onze man.
“De mijne zijn mannelijk. Zij kunnen de Gouden Appel van de zoon van de Bey stelen. En je
dochters…?”
Op deze woorden had de vader van de dochters niets te zeggen. Hij kwam weer in gedachten en bezorgd
thuis.
“Nou, vader?” vroeg de jongste.
“Welnu, hij heeft tegen me gezegd, zoals gewoonlijk: ‘Goeiedag, vader van zes vrouwtjes!’ Ik heb hem
geantwoord: ‘Goeiedag, vader van zes honden!’ Toen heeft hij gerepliceerd: ‘Mijn honden, zij zijn
mannelijk, zij zijn in staat de Gouden Appel van de zoon van de Bey te gaan stelen. En jouw dochters, wat
zullen zij doen?’ Zie daar wat hij me zei en ik wist niets wat hem te antwoorden.”
“Maak je geen zorgen, vader. Ik, ik kan de Gouden Appel gaan stelen. Ga morgenavond naar het café. Als
de man je weer op die manier zal uitdagen, moet jij hem antwoorden: ‘De jongste van mijn dochters kan
de Appel halen.’ En buig je niet voor zijn uitdagingen en wees niet bang een grote som te wedden. Als
Allah het toestaat, zal je niet rood worden om mij.”
De volgende dag ’s avonds ging de vader van de dochters zijn tegenstander opzoeken. De discussie
ontspon zich weldra tussen de twee mannen en werd zo vinnig, dat al de aanwezigen eraan deel namen; en
het werd in het café een ware opschudding. De ronde3 moest tussen beiden komen. Men nam de twee
mannen mee naar de gevangenis. Zelfs daar hielden ze niet op met discussiëren en met het werpen van
uitdagingen en het wedden van de een tegen de ander.
Ze zagen geen andere uitweg dan naar de rechtbank te gaan vragen om bemiddeling van de magistraten.
Zij legden hun zaak uit en voor de rechters accepteerden zij de proef, die de zoon van de een en de dochter
van de ander moesten afleggen door allebei te vertrekken om de Gouden Appel te gaan veroveren. Men
zou dan wel zien wie ongelijk of gelijk had.
De jonge dochter verkleedde zich als jongen en men gaf haar de naam Ali. De rechters bevalen de
jongeman streng aan er goed voor te zorgen niets verkeerd te doen met het meisje met wie hij tezamen
moest gaan. Waarna de twee concurrenten vertrokken, ieder gezeten op een paard.
De jongeman noemde nu zijn reiskameraad bij haar mannennaam, hij zei de hele tijd en overal tegen haar:
“Ali Saghditch4 hierheen, Ali Saghditch daarheen…”
Ze reisden zo enige tijd, tulpen en hyacinten plukkend, tabak rokend en koffie drinkend…5

Op een goede dag kwamen ze bij een brug over een rivier. Daar bleven hun paarden stilstaan zonder nog
een stap verder te willen doen. Het was onmogelijk ze weer op gang te brengen. In hun wanhoop besloten
de twee jongelieden terug te gaan. Het meisje zei tegen haar gezel:
“Wacht hier niet op mij, ik zal me in een oogwenk bij je voegen. Ik moet even blijven.”
Zij bleef een ogenblik achter. Ze kreeg plotseling een idee:

3 Stadswacht, politie.
4 Sagdig: ‘best man’: naam voor de gezel van de bruidegom, die hem begeleidt tijdens de huwelijksceremonie; bij
uitbreiding gebruikt voor ‘gezel, kameraad, makker’.
5 Een van de vertelformules, gebruikt om de lengte van de reis tot uitdrukking te brengen.
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“Maar er is ongetwijfeld iets dat het paard ziet bij die brug en dat hem schrik aanjaagt; waarom wil hij
anders niet doorlopen? Wat als ik hem de ogen afbind…?”
Dat deed ze. Vervolgens zweepte ze, na haar paard tot vlakbij de brug geduwd te hebben, het en het ros
ging er met één sprong overheen. Aan de overkant draaide de jongeman, die zich langzaam in beweging
had gezet, het hoofd om om te zien of zijn gezellin hem volgde. Maar wat zag hij? Die, overgestoken naar
de andere oever, ging er reeds vandoor. Hij riep haar schreeuwend. Het meisje op haar beurt seinde hem
zich bij haar te voegen. De jongeman keerde op zijn stappen terug, probeerde nogmaals de brug over te
steken, maar zijn ros schrok telkens en bleef daar stokstijf staan. Zijn baas zweepte het zo hard, dat het
beest eraan stierf. Hij kon zijn reis niet te voet voortzetten, want die was knap lang. Hij zag zijn gezellin
verdwijnen en keerde daarna naar zijn land terug, op hangende pootjes, het zadel van zijn paard dragend.
En het meisje reed lang voort, tot het vallen van de nacht. ’s Avonds zag ze in de verte een heel klein
dorpje van maar een paar huizen.
“Daar zal ik de nacht doorbrengen,” zei ze bij zichzelf.
Toen ze er aankwam, zag ze een oude vrouw zitten voor de deur. Het was een arme vrouw, geheel alleen,
zonder kind of man.
“Grootmoeder, ik ben een gast van God, wil je me wel herbergen voor deze nacht?” vroeg ze haar.
“Graag, mijn dochter,” antwoordde haar de oude vrouw.
Het meisje vertelde haar haar geschiedenis. Ze vertrouwde haar ook het doel van haar reis toe, zijnde het
stelen van de Gouden Appel van de zoon van de Bey. Daarop gaf de goede vrouw haar een poedel en een
beetje gist.
“Je mag je nooit scheiden van deze hond,” zei ze haar…; “luister nu goed naar wat ik je verder ga zeggen:
je rijdt nog een tijdje door en dan kom je bij een zee. Je werpt er de helft van deze gist in. Daarop zal de
zee zich in tweeën delen en je doorlaten. Als je deze hindernis gepasseerd bent, zal je gemakkelijk het
land van de zoon van de Bey binnendringen. Maar let goed op,” voegde ze haar toe, “niet de andere helft
van de gist te verliezen.”
“Dat is begrepen, grootmoeder,” antwoordde het meisje, “ik zal alles doen wat je me hebt aangeraden.”
Zij ging weer op weg.
Ze kwam inderdaad bij een zee. Ze wierp de helft van de gist erin en meteen deelde de zee zich, een
doorgang vrijlatend, waar onze Ali Saghditch overheen reed als over een weg. Toen zij de andere oever
bereikte, sloot de zee zich weer. Toen zag ze voor zich een groot paleis en de zoon van de Bey wandelde
voor de deur. Hij, van zijn kant, zag met verbazing deze ruiter van buitengewone schoonheid, die zijn
woning naderde met een poedel aan zijn zijde… De zoon van de Bey ging op de reiziger af; na hem
welkom gewenst te hebben en hem complimenten gemaakt te hebben en de gebruikelijke groeten, vroeg
hij hem naar zijn naam.
“Ali Saghditch is mijn naam,” antwoordde het meisje.
De zoon van de Bey ging zijn moeder opzoeken:
“Moeder,” zei hij, “Bij ons is ene Ali Saghditch gekomen, een gast, die de aanblik van een meisje heeft. Ik
ben gefascineerd door zijn schoonheid. Men zou zweren een meisje. Wat moet ik doen om te weten of het
wel of niet zo is?”
“Niets is gemakkelijker, mijn zoon,” antwoordde de dame, “vanavond, voordat ze gaat slapen, moet men
onder zijn lakens rozenblaadjes leggen. Als het een meisje is, moet ze veel meer vuur hebben dan een
jongen. Ze zal al de blaadjes verwelken. Zo zullen we weten of ze een meisje is.”
De poedel van Ali Saghditch had heel het onderonsje gehoord. En het was een dier, dat de mensentaal
begreep. Hij ging meteen zijn bazin inlichten.
De zoon van de Bey bediende zelf zijn gast en liet niets doen door zijn dienaren. ’s Avonds, toen het tijd
werd om te gaan slapen, zei hij tegen het meisje:
“Ali Saghditch, het is tijd om naar bed te gaan. Ga je toilet maken, waarna je kunt gaan slapen…”
En toen het meisje haar kamer verlaten had, legde hij rozen[blaadjes] onder haar lakens en ging daarna
weg.
Maar Ali Saghditch sliep helemaal niet in het bed. Na even de dekens en de lakens verfrommeld te
hebben, bracht ze de nacht wakend door, sigaretten rokend.
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De zoon van de Bey kwam ’s morgensvroeg om te zien of Ali Saghditch al was opgestaan, hij trof haar
wakker en aangekleed. Men nam het bed met de lakens mee… En de rozenblaadjes waren even fris als ’s
avonds.
De jongeman ging weer zijn moeder opzoeken en vertelde haar alles.
“Wat zullen we nu doen?” vroeg hij.
“Men zal weten of het een meisje is,” antwoordde zijn moeder hem, “zie hier wat je moet doen: je neemt
haar mee naar de markt. Onderweg geef je haar een harde peut met je elleboog. Als het een meisje is,
zullen de tranen haar in de ogen springen, want meisjes kunnen geen geweld verdragen. Dan aangekomen
op de markt neem je haar naar de kant van de goudsmeden en de juweliers. Als het een meisje is, zal ze
zeker door de juwelen aangelokt worden en zal ze willen kopen.”
Dat deed de zoon van de Bey. Op de weg naar de markt gaf hij een vreselijke elleboogstoot tegen de kin
van zijn gezel. Ali Saghditch verloor er een tand door, maar ze haalde een parel uit haar zak en na die in
plaats van de gevallen tand gezet te hebben, zei ze:
“Het doet niet zo zeer, ga.”
Zij vervolgden hun weg tot bij de juweliers. Ali Saghditch wilde er niet lang blijven.
“Wat moeten we hier doen? Breng me liever bij de messenmakers,” zei ze, “want ik heb onderweg mijn
mes verloren. Ik moet een ander kopen…”
Ze gingen dus naar de messenmakers. Ali Saghditch kocht er een mooi mes, dat ze aan haar riem hing. En
ze keerden terug naar het paleis. De jongeman vertelde alles aan zijn moeder…
“Ah, ik zou graag willen weten wat hij is. Is het een meisje of een jongen?” zei hij.
Toen zei zijn moeder hem:
“Welnu, mijn zoon, dan rest er maar één ding te doen. Je neemt hem mee naar het bad, daar zul je niet
langer twijfelen.”
De zoon van de Bey ging toen het meisje opzoeken.
“Ali Saghditch,” zei hij, “als we eens naar de hammaan gingen?”
“Dat wil ik graag,” antwoordde zij, “ik dacht er net over. Ik heb nog al het stof van de reis op mijn lijf; ik
moet me echt eens behoorlijk wassen.”
Ze gingen dus naar de hammaan. Daar, in hun kleedhok, aarzelde de zoon van de Bey niet met het
uittrekken van zijn kleren; Ali Saghditch, zij treuzelde. De jongeman jutte haar op, zeggend:
“Doe toch wat sneller…”
“Ah! Die vervloekte kleermaker!” antwoordde de ander, “hij heeft me zo’n ongemakkelijk kleed
gemaakt… En daarnaast zitten de knopen zo scheef, dat het een kwelling is ze los te maken… Ga, wacht
niet op mij, ga het bad in, ik zal me zo bij je voegen.”
Toen de zoon van de Bey het bad betrad, stal Ali Saghditch zonder aarzelen de Gouden Appel van hem,
die in de zak van zijn vest zat; daarna schreef ze enige woorden op een stuk papier, dat zij in plaats van het
wonderfruit stopte. Daarna sprong ze in het zadel en vluchtte uit alle snelheid.
Ze kwam aan bij de oever van de zee. Ze wierp er de andere helft van de gist in, die de oude vrouw haar
gegeven had. De zee deelde zich in tweeën, aldus Ali Saghditch doorgang biedend… Daarna ging ze terug
naar de oude vrouw, bedankte haar en liet haar poedel bij haar. Ze gaf ook een telefoontje aan haar vader
om hem het goede nieuws te melden, dat zij de Gouden Appel gestolen had. En in het land maakte men
zich op om haar een vrolijk onthaal te geven: men kwam haar tegemoet met een hele groep muzikanten,
dragers van al hun instrumenten. Op enige afstand van de menigte haalde het meisje de Gouden Appel uit
haar zak, die straalde met een wonderlijke glans. Men voerde het meisje voor het burgemeestershuis en
men jouwde de vader van de zes jongens uit, die geheel in de war was van de onderneming van de jongste
van de dochters van de man, die hij zo lang had bespot. En de lui van de regering beloonden van hun kant
zowel het meisje als haar vader door hen ondersteuning toe te kennen…
En alles ging zeer goed en allen leefden in vreugde…
Laten we nu spreken over de zoon van de Bey, die we in de hammaan hebben achtergelaten. Hij wachtte
lang, heel lang, en niemand kwam… Hij ging toen naar buiten om te zien wat Ali Saghditch deed, maar
hij vond hem niet meer in het kleedhok, waar hij hem had achtergelaten. Hij zocht in al de andere
kleedhokjes; geen spoor…

Cor Hendriks, Turkse Sprookjes (PDF april ’16) 7

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


“Ik moet hem boos hebben gemaakt,” dacht hij.
Hij ging zich meteen aankleden. Toen hij zijn zakdoek wilde pakken om zijn gezicht af te vegen, vond hij
een stukje papier in zijn zak. Hij las het en wat was het?
“Gekomen in de zomer, vertrek ik in de herfst,
Maagd ben ik gekomen, maagd ga ik terug naar huis,”
zei het papier. En eronder het adres: Zus en zo, dochter van die en die, in dat en dat land, in die en die
stad, op dat en dat nummer… Daarop doorzocht de zoon van de Bey zijn zak en merkte, dat de Gouden
Appel er niet meer was. Hij ging heel snel naar huis en vertelde alles aan zijn moeder.
Men riep een tovenares… Nu was er een hele troep duiven en tortelduiven, die neerstreek in de tuin van
de Bey. Men ving twee tortelduiven, die men aan de tovenares gaf. Men gaf haar ook het adres van het
jonge meisje opdat ze naar haar op zoek gaat.
“Je herkent haar aan een voortand, die ze vervangen heeft door een parel,” zei de zoon van de Bey haar,
“en je moet haar deze tortelduiven geven.”
Daarop klom de tovenares op haar kruik en daarna dzjoem…, in een oogwenk werd ze overgebracht naar
het land van het meisje. Ze ging regelrecht naar haar huis. Toen de andere zusters de twee tortelduiven
zagen, zeiden ze tegen de oude vrouw:
“Grootmoeder, wat een mooie vogels heb je daar! Zou je ze niet aan ons willen verkopen?”
“Ik wil ze best aan jullie geven, maar ik hoef jullie geld niet… Wie de mooiste lach zal lachen, zal de
vogels krijgen,” antwoordde de oude vrouw.
Welnu, ge weet, meisjes lachen om niks… Ze begonnen dus hun schaterlachen los te laten… De jongste
zuster sliep op de verdieping erboven… Zij werd wakker van het gelach van haar zusters. Ze kwam naar
beneden en de tortelduiven ziend zei ze tegen de oude vrouw:
“Wat een mooie tortelduiven! Zij zijn net als die, die in de tuin van de Bey waren… Wil je ze me
alsjeblieft verkopen, grootmoeder?”
“Ze zijn niet te koop, mijn dochter… Maar als je voor mij een mooie lach lacht, zal ik ze je geven.”
En het meisje lachte met al haar tanden, zo goed dat de oude vrouw de parel in haar mond ontdekte en
aldus wist, dat zij inderdaad het meisje was, dat ze zocht. Ze gaf haar de twee tortelduiven.
“Je hebt me de mooiste lach van de wereld laten zien. Neem de vogels, mijn dochter,” zei ze; “let echter
goed op ze allebei tegelijkertijd op te eten, anders zou je ze niet in je huis kunnen hebben,” voegde ze toe
alvorens weg te gaan.
Waarna ze vertrok.
Het meisje gaf te eten aan een van de vogels, liet de andere vasten. Diep in de nacht zei de verzadigde
vogel tegen zijn gezellin:
“Vooruit, mijn zuster, laten we wegvliegen.”
“Jij bent goed verzadigd, jij kunt makkelijk praten van wegvliegen, jij. Maar ik, ik heb geen korrel
gegeten, ik blijf…”
Toen zag ook de ander ervan af te vertrekken.
Aldus liet het meisje steeds een van de twee tortelduiven vasten… En dat duurde veertig dagen… Maar de
eenenveertigste dag gaf ze aan allebei te eten.
Om middernacht verhieven de twee tortelduiven het slapende meisje van haar bed en brachten haar naar
de zoon van de Bey.
De zoon van Bey zijnerzijds wachtte met open armen op zijn welbeminde. De tortelduiven lieten haar
vallen in de schoot van de jongeman. Deze had het hart niet haar te wekken, hij hield haar vast, tot de
dageraad, in zijn armen. Tegen zonsopgang begonnen de duiven en de tortelduiven in de tuin te koeren.
Het meisje meende in haar slaap een droom te hebben.
“Mijn zusters,” zei ze, “ze koeren als de tortelduiven van de Bey.”
Daarop schudde de zoon van de Bey haar zachtjes.
“Word wakker, om te zien, waar je bent,” zei hij.
Het meisje opende de ogen en bleef geheel verbaasd.
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De imam en heel de rest stond al klaar, zij wachtten: men verloor geen tijd ten einde snel de
huwelijksformaliteiten te beëindigen… En daarna vierde men gedurende veertig dagen en veertig nachten
het huwelijksfeest.
En de rijke Bey schonk de getrouwden een luxueuze boetiek van stof. En vanaf die dag brachten ze hun
tijd door in geluk en welzijn en ze leven nog in gelukzaligheid.

3. De raaf, die door een doorn in de poot werd gestoken 

Er was eens, er is niet meer… Er was eens een raaf. Hij ging door het veld, nu eens neerstrijkend, dan
weer vliegend. Tijdens zijn wandeling drong een doorn in zijn poot. Hij trok hem eruit en bracht hem naar
een oude vrouw.
“Grootmoeder,” zei hij haar, let voor mij alsjeblieft op deze doorn. Ik kom bij je terug om hem op te
halen.”
De oude nam de doorn en legde hem op de schoorsteen[mantel]. Zij wachtte een dag, ze wachtte twee
dagen, de raaf kwam niet…
Op een avond stak ze haar lamp aan; de pit was te diep gezakt. De goede vrouw wilde hem optrekken met
de doorn van de raaf. De vlam van de lamp verbrandde de doorn. En net op dat moment, prrrrrr.., daar
kwam onze raaf aangevlogen.
“Grootmoeder, ik kom mijn doorn ophalen,” zei hij.
“Ach mijn zoon,” antwoordde de oude vrouw, “hij is verbrand, je doorn. Ik wilde de pit van de lamp
ermee optrekken…”
En aangezien de oude vrouw niet meer naar hem wilde luisteren, ging de raaf op de vensterrand zitten en
hij hield niet op met roepen:
“Of de doorn, of de lamp! Of de doorn, of de lamp!…”
En dat duurde uren: de oude vrouw slaagde er niet in zich van de raaf te ontdoen, noch hem te laten
zwijgen. Uiteindelijk was ze toch genoodzaakt hem haar lamp te geven en zo kon ze vrede hebben.
Vandaar ging de raaf een andere oude vrouw opzoeken aan wie hij de lamp in bewaring gaf.
’s Avonds ging de goede vrouw haar koe melken.
“Ik neem de lamp van de raaf om goed te zien in de stal,” zei ze bij zichzelf.
Ze zette de lamp achter de koe. Terwijl ze melkte, gaf de koe een hoeftrap en brak de lamp. Net op dat
moment kwam de raaf om zijn goed vragen.
“Ach, mijn zoon,” zei de oude vrouw, “de koe heeft je lamp gebroken met een hoeftrap.”
“Geef mij dan de koe,” zei de raaf.
En omdat de oude niet naar hem wilde luisteren zette hij zich op de vensterrand en begon zijn lied:
“Of de lamp, of de koe… Of de lamp, of de koe…”
En hij hield niet op. Hij riep zo uren- en urenlang. Het was een kwelling voor de goede vrouw. Zij was dus
gedwongen de koe te geven om zich van de raaf te ontdoen.
Deze nam de koe mee naar een andere oude vrouw.
“Grootmoeder, let alsjeblieft op mijn koe. Ik kom haar hier na een tijdje ophalen.”
De oude vrouw nam de koe en zette haar in de stal. Ze wachtte een dag, twee dagen… Ze wachtte drie
dagen… De raaf kwam niet terug. De oude vrouw huwde haar zoon. Zij dacht:
“Ik ga de koe van de raaf doden om het huwelijksmaal te maken.”
Dat deed ze. Ze had zo vlees voor al de goede gerechten, die ze de uitgenodigden aanbood. Toen heel de
koe opgegeten was, zonder dat er ook maar een enkele hap van was overgebleven, net op dat moment
kwam onze uitgekookte raaf. Hij wachtte ongetwijfeld op de gelegenheid om de goede vrouw dwars te
zitten.
“Ik kom mijn koe halen, grootmoeder,” zei hij.
“Je koe? Ik heb die niet meer,” antwoordde de oude vrouw, “ik heb één dag op je gewacht, twee dagen, ik
heb drie dagen op je gewacht… Aangezien je niet terugkwam, heb ik gedacht, dat je niet meer van plan
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was haar te komen terughalen… Toen heb ik ervan het huwelijksmaal gemaakt… Ik heb haar te eten
gegeven aan de uitgenodigden, de lui van het huis van de bruid…”
“Welnu, aangezien je me niet mijn koe kunt teruggeven, zal je me de bruid geven,” zei de raaf.
En omdat de oude vrouw geen aandacht wilde schenken aan zulk een zotheid, zette hij zich op de
vensterrand en begon te roepen:
“Of de koe, of de bruid… Of de koe, of de bruid…”
En dat duurde uren en uren. De koppige raaf wilde niet vertrekken zonder de bruid te krijgen. Men was
dus wel verplicht tenslotte haar aan hem te geven om van hem af te zijn.
De raaf, vergezeld van de pasgetrouwde, gekleed in haar mooie kleren, ontmoette in het gebergte een
herder, die op de fluit speelde. Het geluid van de fluit beviel de raaf bijzonder. Hij zei tegen de herder:
“Broer, als je me die fluit wilt geven, zal ik je deze pasgetrouwde geven… Wat zeg je daarvan?”
De herder dacht een ogenblik na: het was een leuk meisje, geheel gereed om te trouwen, in haar
bruidskleding.
“Welnu, akkoord,” antwoordde hij aan de raaf.
Hij gaf hem de fluit en nam de pasgetrouwde.
En de raaf begon te zingen op zijn fluit:

“Ik gaf de doorn, ik nam de lamp.
Ik gaf de lamp, ik nam de koe.
Ik gaf de koe, ik nam de bruid.
Ik gaf de bruid, ik nam de fluit.
Tutturu tutturu tuuuut…”

4. De kat Benli-Bahri6

Er was eens een goed, arm meisje, maar heel arm. Zij woonde in een hut. Ze was jong en mooi. Elke keer,
dat ze haar gebed deed, herhaalde ze:
“Mijn God, laat me niet sterven alvorens me te hebben laten proeven van het geluk te logeren in een huis
met veertig kamers!”
Nu was er echter in die stad een groot huis met veertig kamers, dat niemand wilde, want alle huurders, die
zich er installeerden, waren gedwongen geweest het te verlaten na een week of zo. Men zei, dat het een
spookhuis was.
Op een dag liet de eigenaar van dit huis omroepen door een publieke omroeper, dat hij het verkocht voor
een gouden pond. De omroeper herhaalde deze advertentie gedurende enige dagen, maar geen enkele klant
meldde zich. Tenslotte, toen de man door haar straat ging, hoorde het arme meisje op haar beurt de
bekendmaking. Meteen ging ze naar buiten, riep de omroeper en zei hem:
“Ik wil het huis kopen.”
De ander, haar beschouwd hebbend, antwoordde haar met een misprijzende blik:
“Jij, een huis met veertig kamers kopen…? Je houdt me voor het lapje ongetwijfeld…”
Het meisje durfde niet aan te dringen en zag triest de man zich verwijderen.
’s Avonds vroeg de eigenaar aan de omroeper, of hij een aankoper had kunnen vinden. Toen hij vernam,
dat geen enkele koper zich gemeld had, zei hij, in wanhoop:
“En zelfs geen hond is er gevonden op je rondgang, al was het maar uit nieuwsgierigheid?”
“Zelfs geen hond,” antwoordde de omroeper…, “niemand behalve een arm meisje, dat, voor de grap
misschien, verklaarde, dat ze graag het huis wilde kopen. Een miserabele, die zelfs niet wat had om brood
te kopen om in haar honger te eten…! Ge kunt u wel voorstellen, dat ik mijn tijd niet verkwist heb met het
bespreken van de zaak met haar.”

6 Bahri-aux-grains-de-beauté: bijnaam voor om hun schoonheid beroemde vrouwen.
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“Je hebt ongelijk gehad. Ga onmiddellijk dat meisje opzoeken, neem haar spulletjes en breng haar naar het
huis. Ik verkoop het haar. Ik verleen haar veertig dagen uitstel om deze schuld te betalen, de gouden pond,
die de prijs van het huis is.”
De omroeper ging het meisje opzoeken en zei haar:
“Je hebt geluk. Zie hier, dat je wensen worden vervuld: je wordt de eigenaresse van het huis met veertig
kamers. Volg me, we gaan erheen.”
Het arme meisje, dat slechts een schapenhuid had en een kruik met scherven eruit voor al het goede, liet
de omroeper niet wachten en allebei kwamen even later in het prachtige huis. De omroeper maakte het
meisje de voorwaarden van de koop bekend en ging naar huis.
De buren, die gezien hadden, dat een jonge en mooie persoon, geheel alleen, zich net geïnstalleerd had in
het fameuze huis, haastten zich haar een goede ontvangst te geven: ze bereidden voor haar een goed maal
en brachten het naar haar, haar welkom wensend. Het meisje was verrukt over deze gunsten.
Zeer vroom trof ze haar voorbereidingen voor het avondgebed, want ze wilde Allah bedanken voor het
geluk, dat hij haar had verleend. Op het moment, dat ze haar wassingen verrichtte, hoorde ze een lichte
tred en zag een geheel zwarte kat, die op haar toekwam:
“Ach, zie daar, dat de Heer, na me het huis van mijn dromen te hebben verleend, me een charmant dier
stuurt om me gezelschap te houden,” zei ze; “kom, mijn Zwarte, en goeiedag. Wees welkom.”
En na aldus te hebben gesproken, nam ze hem op haar schoot, streelde hem, liefkoosde hem.
Ze dineerden samen. Daarna maakte het meisje een bedje voor de kat op de schapenhuid en ze bedekte
hem met haar mantel.
“God heeft je naar mij gestuurd. Jij bent mijn dierbare gast. Je behoort comfortabel te slapen,” zei ze.
Wat haar betreft, zij strekte zich uit op de vloer.
De volgende morgen werd ze op een mooie tijd wakker; ze zag, dat de kat reeds vertrokken was. Toen ze
haar spullen wilde opruimen, waarmee ze het bedje voor haar gast had gemaakt, vond ze een grote steen
met een buitengewone glans op de schapenhuid; ze bewonderde hem, maar niet wetend wat ermee te
doen, legde ze hem op het rekje.
Dat duurde vijftien dagen. Iedere avond kwam de Zwarte Kat; ze aten samen de schotels, waarmee de
buren hen bleven voorzien. En elke morgen vond het meisje een schitterende steen op het bedje van de
kat, die ze de hele dag niet terugzag…
Op een dag zei ze bij zichzelf:
“Die stenen zijn misschien een paar centen waard. Ik zal er een gaan verkopen.”
Ze nam er een van en ging ermee een juwelier van de Grote Bazaar7 van Istanbul opzoeken. De koopman
maakte, toen hij het arme meisje zag, dat hem het schitterende voorwerp voorhield, slechts een sprong en
schreeuwde:
“Scheer je weg! En als je niet het ongeluk wilt aantrekken op jezelf en op ons allen, toon dan die steen aan
niemand.”
Het arme meisje begreep niets van dat alles en ze ging op hangende pootjes de markt uit, toen ze de
juwelier zag, die haar achterna rende.
“Mijn dochter,” zei hij, “ik heb je bruut weggejaagd, want, bij het zien van jou met die steen en gekleed
zoals je bent, zou men je voor een dievegge houden. Kom met me mee, ik zal je naar mijn vrouw brengen.
Allebei zullen jullie teruggaan naar de Markt, zoals het betaamt aan personen, die ons frequenteren.”
En de koopman nam het meisje mee naar zijn vrouw aan wie hij de zaak uitlegde. De vrouw van de
juwelier kleedde haar jonge gezellin in luxueuze kleren. Men liet een prachtige wagen optuigen en
vergezeld van lala’s8 en dienaren gingen de twee vrouwen in de Bazaar de juwelier opzoeken. Het meisje,
de aanbevelingen volgend, die haar waren gedaan, haalde de steen uit haar zak en zei tegen de koopman:
“Mehmet Efendi, zoudt u zo vriendelijk willen zijn voor mij deze steen te verkopen?”
“Met genoegen wil ik u van dienst zijn, edele dame,” antwoordde de juwelier.

7 Bedestan: overdekte markt van Istanbul.
8 Oudere man, die optreedt als gouverneur of privéleraar voor rijke gezinnen; vertrouwenspersoon.
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Hij nam de steen en ging zijn medebroeders opzoeken om de koop te sluiten. Even later kwam hij terug en
zei:
“Mevrouw, men heeft de prijs van de steen geschat; al de juwelieren van de Markt bij elkaar kunnen hem
niet betalen met het geld, dat zij bezitten.”
“Ik zal genoegen nemen met dat wat men me zal kunnen geven,” zei het meisje.
De juweliers van de Grote Bazaar leegden hun beurzen en hun cassettes en zij vulden twee wagens met
goudstukken. Het arme meisje werd de rijkste persoon van het land.
Ze nam Mehmet Efendi en zijn vrouw mee, want ze wilde niet meer scheiden van deze eerlijke lieden. En
alle drie installeerden zich in het grote huis, dat voorheen zo’n slechte reputatie had.
De kat kwam elke avond en hij vertrok, na zijn steen te hebben neergelegd, ’s morgens. Men had nu een
bed van goud voor hem geïnstalleerd.
Negenendertig dagen waren verlopen sinds ons meisje zich had geïnstalleerd in haar nieuwe huis. Ze was
niet vergeten haar bedienden te zeggen haar te waarschuwen als een omroeper een arm meisje kwam
zoeken, dat het huis had gekocht.
Op de veertigste dag kwam de omroeper aan de deur, maar hij trof het huis in zo’n staat, dat hij dacht zich
in de straat te hebben vergist. Men vroeg hem, wie hij zocht; hij legde uit. Men introduceerde hem toen bij
de meesteres. Deze, in plaats van een enkele gouden pond, betaalde hem tweeduizend; en ze gaf de
omroeper duizend gouden ponden als tip; waarna ze bezit nam van al de sleutels.
Ondertussen kon het meisje zich niet weerhouden geïntrigeerd te zijn door het komen en gaan van haar
kat. Elke avond zorgde ze ervoor goed de deuren te sluiten en ondanks al haar voorzorgen verdween op
een goed moment de Zwarte Kat, zonder dat iemand hem zag…
Tenslotte nam ze het besluit hem te bespioneren.
“Vannacht ga ik niet slapen,” zei ze bij zichzelf.
Maar op de avond zelf gaf ze toe aan de slaap en ’s morgens was de kat zoals gewoonlijk verdwenen.
De nacht erop sneed ze zich in een vinger en deed zout op de wond. De pijn hield haar wakker. Toen
middernacht voorbij was, stond de kat heel zachtjes op, sprong van zijn bed af, klom op dat van zijn bazin.
Deze deed haar best goed de ogen te sluiten, aldus net doend of ze sliep. De kat kuste haar op de wangen,
sprong van het bed en ging naar de deur, die toen vanzelf open ging. Het meisje verliet haar bed en begon
het dier te volgen. Toen ze voor de muur van het paleis kwamen, zag ze dat deze zich opende voor de kat.
Zij drongen een andere tuin binnen. Al de bomen hadden in plaats van fruit de edelstenen, waarvan de kat
iedere avond een stuk aan zijn bazin bracht. De bomen riepen bij de aanblik van de kat:
“Benli-Bahri, jij hebt een van je minnaressen laten inslapen en je komt de andere opzoeken!”
Het meisje plukte een steen en stopte die in haar boezem. Toen werden de bomen stom. Ze kwamen bij
een andere tuin, die bezaaid was met parels en briljanten. Achterin verhief zich een mooie, geheel witte
villa. Aangekomen bij dit huis schudde Benli-Bahri zich en in één klap werd hij een jongeman, mooi en
sterk als een leeuw. Hij brak de deur open. Onder aan de trap kwam een jonge vrouw van uitzonderlijke
schoonheid hem tegemoet. Zij nam Benli-Bahri mee naar een kamer. Daar zetten ze zich allebei aan tafel
en begonnen zich met elkaar te onderhouden, al etend en drinkend. Na een tijdje reikte de mooie vrouw
aan haar gezel een glas drank aan en deze viel, zodra hij die had gedronken, in een diepe slaap. De vrouw
liet daarop in het vuur een ijzeren pin rood worden, die ze stak in de voetzool van de jongeman: zich zo
overtuigd hebbend dat hij gedompeld was in een diepe slaap, verliet ze de kamer om in de aangrenzende
kamer te gaan. Ons meisje volgde haar zonder zich te laten opmerken.
In deze kamer bevond zich een neger van enorme grootte en zeer lelijk.
“Je hebt me wel lang laten wachten; kon je de ander niet eerder verlaten?”
En de neger, razend jaloers, begon de jonge vrouw uit te schelden en te slaan.
Ons meisje nu, dat alles gezien hebben, begreep waarom het ging en vond het wijzer deze plek te verlaten.
Ze verwijderde zich zachtjes en de weg weer nemend, die ze reeds had afgelegd, merkte ze, dat het hoog
tijd was terug te keren, want de doorgangen in de muren begonnen zich reeds op te maken om zich weer te
sluiten.
De volgende dag ’s avonds, toen de kat bij haar kwam, streelde het meisje hem als gewoonlijk.
“Goeiedag, mijn Zwarte!” zei zij hem.
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En één keer slechts zei ze tegen hem schalks:
“Nou, mijn Benli-Bahri…?”
Op deze woorden richtte de kat zich op, boos, en knorde dreigend. Het geërgerde meisje zei hem toen:
“Of je boos wordt of niet, ik zal je alles zeggen…
En ze vertelde hem hoe ze hem de vorige avond gevolgd was en wat ze gezien had.
“Als je me niet gelooft,” voegde ze toe, “hoef je maar te kijken naar de zool van je voet, je zult er het
merk van het rode ijzer zien.”
De kat, zoals u wel kunt bedenken, was niemand anders dan de zoon van de koning van de Peri’s…
Hij schudde zich en in één klap werd hij een mooie jongeman.
“Dus mijn vrouw bedriegt me; en wel met mijn eigen lala? Op staande voet ga ik hen tuchtigen en me
wreken op hen zoals het betaamt. Maar jij, jij zult me niet meer kunnen zien voor zeven jaar, want voor de
weg, die je gisterenavond aflegde, zijn zeven jaar nodig om hem te maken.”
En daarop verdween hij.
De weken, de maanden, de jaren verstreken… Het zevende jaar, op een dag, dat ze zich met elkaar
onderhielden, zei het meisje tegen Mehmet Efendi en zijn vrouw:
“Jullie hebben me nooit gevraagd of ik getrouwd was of niet…”
“Wij hebben nooit daaraan gedacht,” zeiden de koopman en zijn vrouw; “het is werkelijk beschamend van
ons.”
“De waarheid is, dat ik een man heb,” vervolgde het meisje; “hij is vertrokken voor een reis, die zeven
jaar zou duren. Over een maand zal hij terugkomen.”
En de dagen gingen voorbij. In heel het huis was het alsof men zich voorbereidde op een huwelijk.
Aangezien ze wist, dat haar “man” over zee moest komen, vergat het meisje niet duizend gouden ponden
te beloven als tip voor degene, die de nadering van het schip zou aankondigen, zodra men het in de verte
zag. En al de bewoners van de wijk wedijverden in waakzaamheid; het was aan wie het schip het eerst
zag.
Eindelijk ontwaarde men op een dag aan de horizon een schip, dat straalde met een wonderlijke glans.
Heel de wijk rende uit om de echtgenoot van de edele dame te ontmoeten. De jongeman ontscheepte met
heel zijn schat, die opgebouwd was uit edelstenen, waarvan men nog nooit de gelijken gezien had. Hij
ging de selâmlik9 van haar huis in. Hij liet de imam komen om zijn huwelijksakte te vernieuwen.
“Want,” zei hij om de reden van deze ceremonie uit te leggen, “ik ben zo lang bij mijn vrouw gebleven in
vreemde landen…! Men weet nooit; het zou kunnen dat ik op de een of andere manier een woord heb
uitgesproken, dat mijn huwelijk geannuleerd heeft.”
De aanwezigen keurden deze voorzichtigheid goed en de imam volbracht de riten in de aanwezigheid van
twee getuigen.
“Zie daar een man even vroom als zijn vrouw en haar waardig,” dachten de gasten.
Aldus werd het huwelijk gevierd van Benli-Bahri en zijn schone verloofde. En zij hadden in het vervolg al
de gelukzaligheid van deze wereld. Moge God ons hetzelfde vergunnen.

5. De reuzenvader

Het was eens, en het is niet meer… Indertijd was er een padisjah, die drie dochters had. Deze waren zeer
bezorgd, want ze waren niet ver ervan de huwelijksleeftijd te overstijgen. Ze onderhielden zich met elkaar
op een dag over dit onderwerp en deelden elkaar hun ongerustheid mee. De jongste, die de meest
intelligente was, verklaarde:
“Maak je niet ongerust, mijn zusters. Er is een remedie voor alles. Laten we de lala van onze vader roepen
en hem deelgenoot maken van onze kwelling. Hij, hij zal erover spreken met vader.”
Ze stuurden meteen iemand om de lala te halen en ze legden hem de reden van hun zorg uit.

9 Mannendeel van een huis: ontvangstzaal en eetzaal; ook het deel voor de mannelijke bedienden.
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“Kwelt uzelf niet langer, mijn lieve sultanes,” zei de grijsaard; “ik ga terstond onze heer de padisjah zien
om hem deze zaak uit de doeken te doen en ik zal het nodige doen opdat hij het regelt.”
En hij verliet de drie zusters.
Hij legde drie watermeloenen op een blad, ging voor de padisjah en na zevenmaal de buigingen verplicht
aan de soeverein gemaakt te hebben, zette hij het blad voor hem neer.
“Wat betekent dat, lala?” vroeg de padisjah bij het zien van de watermeloenen.
“Mijn zeer glorieuze heer,” antwoordde de grijsaard, “uw dochters zenden u deze watermeloenen.”
En de grootste ervan nemend voegde hij toe:
“Zie hier die van de oudste sultane.”
Daarna:
“Zie hier die van de een na oudste en zie hier die van de jongste,” zei hij de een na de andere wijzend op
de middelste en de kleinste van de watermeloenen.
De padisjah dacht een ogenblik na, vervolgens beval hij de lala ze aan te snijden, wat hij meteen deed. Hij
begon met de grootste: het bleek dat deze reeds overrijp was.
Daarna was het de beurt van de middelste, die op het punt van bederven stond; dan die van de kleinste, die
rijp was, precies als hij moest zijn om gegeten te worden.
“Het is goed,” zei toen de padisjah, “en stuur me mijn dochters.”
De gouverneur ging de prinsessen opzoeken en zei hen hun vader te gaan zien. De meisjes snelden geheel
ontroerd naar hem toe. Ze betraden de kamer van de soeverein en na zeven buigingen gemaakt te hebben
bleven ze staan voor de padisjah, de handen respectvol tesamen gevouwen op de buik.
“Beveelt, lieve vader,” zeiden zij alledrie.
Aldus sprak toen de padisjah:
“Vanavond, voordat jullie gaan slapen, zullen jullie je wassingen en je gebeden doen, daarna zullen jullie
een wens doen om een voorspellende droom te krijgen. Ik zal jullie huwen met de persoon, die jullie in je
droom zullen zien.”
De prinsessen trokken zich terug na vol genegenheid de hand van hun vader te hebben gekust.
Ze deden dat wat de padisjah hen geboden had en gingen daarna slapen.
De volgende dag riep de soeverein eerst zijn oudste dochter en vroeg haar over wie ze gedroomd had. De
prinses antwoordde, dat ze de zoon van de Grootvizier gezien had. De padisjah ontbood vervolgens zijn
een na oudste dochter en stelde haar dezelfde vraag. Deze antwoordde dat ze had gedroomd van de zoon
van de tweede vizier. Tenslotte was het de beurt van de jongste; deze, binnengebracht voor haar vader,
verklaarde hem, dat ze van niemand gedroomd had, alleen had ze in haar droom zich gezien in de mooiste
salon van een schitterend paleis, gezeten op een superbe divan, en haar vader goot voor haar water uit een
gouden waterkan, terwijl zij haar handen waste in een gouden waskom.
De padisjah werd woedend bij deze woorden.
“Ah, wat een schande,” riep hij, “ik, een padisjah en je vader, ik zal jou water over je handen gieten?
Heeft men ooit dergelijke belediging gezien?”
En de opperbeul roepend:
“Neem deze schaamteloze,” beval hij; “je moet haar doden en mij haar hemd brengen gedrenkt in haar
eigen bloed.”
De beul antwoordde:
“Dat het gedaan wordt naar de wil van mijn padisjah.”
Hij voerde de prinses de appartementen van de soeverein uit. Het arme meisje begon te huilen; ze
betreurde het zeer aldus te hebben gesproken, maar wat had ze anders kunnen doen? Een oude derwisj, die
haar in de droom verschenen was, had haar aanbevolen aldus te handelen en ze had hem gehoorzaamd.
De opperbeul bracht de prinses op een berg. Hij had echter niet de wreedheid haar te doden, want ze was
wonderlijk mooi.
“Mijn sultane,” zei hij haar, “geef me je hemd en ga zo ver weg als je kunt. En dat God je helpe.”
Het meisje trok haar hemd uit, dat ze aan de beul gaf. Deze schoot een vogel en verfde het hemd met het
bloed ervan. Vervolgens ging hij de padisjah opzoeken en overhandigde hem het bloederige kleed.
“Ik ben opgetogen,” zei de soeverein, “moge elk ondankbaar kind op die manier getuchtigd worden.”
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En hij overlaadde de beul met geschenken.
Laten we nu spreken over het meisje…
Zij liep de dag, zij liep de nacht… Zo liep zij gedurende zes maanden… En toen ze zich omkeerde om de
weg te zien, die ze had afgelegd, merkte ze, dat ze slechts de lengte van een empan had doorlopen. Zij liep
nogmaals zes maanden. Tenslotte zag ze in de verte een licht. Ze ging in die richting en zag weldra een
enorm paleis. Aangezien ze uitgeput van honger en vermoeidheid was na de maanden lopen, trad ze
zonder aarzelen naar binnen. Ze keek hier, ze keek daar. Geen levende ziel… En het werd donker… Ze
beklom de trappen. Ze opende een deur en daar, wat zag ze? Een reuzenvader, enorm, enorm, en het lijf
halfnaakt. De prinses rende zonder aarzelen toe, wierp zich om de hals van de reus, hem “Lieve vader!”
noemend, en kuste hem de handen.
“Meisje,” zei toen de Dev, “als je me geen vader genoemd had, had ik je meteen opgegeten. Nu ben je
mijn kind geworden. Dit paleis is aan jou. Je zult er eten en drinken wat je maar wilt. Je kunt je vermaken
in de tuinen naar je goeddunken. Zie hier eenenveertig sleutels, ik vertrouw je die toe. Je kunt de veertig
kamers van het paleis bezoeken; de gouden voorwerpen en de parels, die je er zult vinden, zijn voor jou.
Maar hoed je ervoor de eenenveertigste deur te openen. Als je me niet gehoorzaamt, zal je het bitter
betreuren.”
Aldus sprak de Dev. En het meisje nam de eenenveertig sleutels.
“Ik ga iedere dag voor de dageraad weg,” voegde de reuzenvader toe, “en ik kom pas terug na
zonsondergang. Zie daar; ik verlaat je nu. Ik vertrouw je het paleis toe. Tot ziens, mijn dochter.”
De prinses kuste de hand van de reuzenvader en deze ging heen.
Het meisje, bewapend met de sleutels, begon een voor een de kamers te bezoeken om te zien, wat ze
bevatten. Iedere deur, die ze opende, bracht haar in tegenwoordigheid van verblindende massa’s goud en
diamanten, van allerlei soorten gerechten, in één woord, van alles, wat men zich op aarde voor kan stellen;
niets ontbrak er…
Gedurende een maand bracht de prinses aldus heerlijke dagen door: ze betrad de kamers, ze at, ze dronk,
ze versierde zich met sieraden en kleedde zich in de kleren, die ze er vond, naar de gril, die haar in het
hoofd schoot. Vaak dacht ze ook over de eenenveertigste kamer, bij het zien van de sleutel; maar zich
meteen de woorden van de reuzenvader herinnerend, zag ze af van het plezier die te bezoeken. Ze bood
lang weerstand aan deze verleiding: een dag, vijf dagen… Maar de nieuwsgierigheid werd sterker en
sterker. En op het eind zei ze bij zichzelf, verslagen door de verleiding:
“Laten we zien, hoe zal hij te weten kunnen komen, dat ik erin ben geweest? Aangezien het paleis verlaten
is, is er niemand om het hem te zeggen. Ik ga deze kamer openen. Ik zal haar weer sluiten voor zijn
terugkomst, zie aan…”
Ze deed dat meteen. Binnengetreden in de kamer, wat zag ze? Een lege en verlaten kamer… Drie kleden
waren opgehangen aan de muur: het ene wit, het tweede zwart, het derde groen…
“Ik ga dit groene kleed proberen om te zien of het me past,” zei ze bij zichzelf.
Ze trok het aan en ging voor de spiegel staan. Ze vond zich zo mooi in dit kleed, dat het maar weinig
scheelde of ze was verliefd op zichzelf geworden. Vervolgens ging ze naar het raam. Voor het paleis
stroomde een beek en er tegenover strekte zich een grote weide uit.
De padisjah van dat land had een zoon, die een ganzenliefhebber was. Elke dag kwamen de ganzen van de
prins zich baden in de beek en zich vermaken op het gazon. Deze dag nu had, zoals gewoonlijk, de
ganzenhoeder de dieren meegenomen naar de oever van het water. Ze gingen drinken uit de beek.
Aangezien de prinses voor het raam was gezeten, weerkaatste haar beeld in het water. Een van de ganzen
zag dat en getroffen door de wonderlijke schoonheid van dit beeld, hief ze haar kop op. Bij het zien van de
prinses werd het dier door liefde getroffen: ze riep driemaal: “Gak, gak, gaaak!” en trok zich alle veren uit.
’s Avonds keerde de hoeder met de dieren huiswaarts. De prins had de gewoonte elke avond zijn ganzen te
komen bekijken om te zien of er geen een ontbrak; hij amuseerde zich aldus met hen. Maar wat zag hij die
avond toen hij hen zoals gewoonlijk inspecteerde? Een van hen was heel haar pluimage verloren. Hij riep
meteen de hoeder:
“Wat is er met deze gans gebeurd?” vroeg hij hem.
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Maar de arme hoeder wist niets van deze zaak; wat wilt ge dat hij antwoordde? De woedende prins joeg de
hoeder weg na hem een flinke bastonnade te hebben toegediend, en vertrouwde zijn dieren aan een andere
hoeder toe.
Spreken we nu van het meisje: zij trok haar groene kleed uit voor haar vader terug zou komen en hing het
terug aan de muur. Toen de reuzenvader terugkwam, aten ze en dronken als gewoonlijk, daarna gingen ze
slapen…
De volgende morgen, zodra de reuzenvader het paleis had verlaten, ging het meisje naar boven om
dezelfde kamer te openen. En deze keer trok ze de witte jurk aan. Ze ging naar het raam om het landschap
te bekijken. Opnieuw kwamen de ganzen van de prins daar. Terwijl ze zich vermaakten in de beek, zagen
twee van hen, ditmaal, de reflectie van de prinses in het water. Ze werden verliefd en zodra ze, de kop
opheffend het mooie gezicht van het meisje ontwaarden, waren ze met stomheid geslagen… Driemaal
slaakten ze de kreet: “Gak, gak, gaaak!…” en rukten zich hun pluimage uit.
’s Avonds bracht de hoeder de ganzen terug naar het paleis. De prins kwam ze inspecteren en toen hij zag,
dat ditmaal twee van hen hun veren hadden verloren, riep hij de hoeder om hem te vragen, wat dat
betekende. Aangezien die niet wist te antwoorden: 
“Goed,” zei de prins, “morgen zal ik zelf de ganzen hoeden. Geef me je kleren.”
De volgende morgen, na de kleren van de hoeder te hebben aangetrokken, begaf de prins zich met zijn
dieren naar de oever van de beek. Hij ging terzijde zitten en overzag de omgeving.
Terzelfder tijd opende op haar beurt het meisje de fameuze kamer. Deze keer kleedde ze zich in de zwarte
jurk en ging voor het raam zitten. Drie ganzen, bij het zien van het beeld en vervolgens van het meisje
zelf, riepen: “Gak, gak, gaaak!…” en lieten al hun veren vallen. Voor dit vreemd verschijnsel liet de prins,
geheel verbaasd, overal zijn blik dwalen en eerst zag hij niets. Maar plotseling, het hoofd opheffend, wat
ontwaart hij? Een meisje, vergelijkbaar met een gazelle aan gratie, was daarboven gezeten en beschouwde
het landschap… De prins slaakte slechts een ontvlamde zucht en hij viel als een blok voor deze mooie
persoon. Toen hij een tijdje later thuiskwam, rende hij het paleis in om zijn moeder op te zoeken en
vertelde haar alles. De koningin had er flink de pest in.
“Mijn zoon,” zei ze, “het is de dochter van de reuzenvader. Wat moet je met haar? Ik zal je met een ander
trouwen, je zult veel mooiere vinden. Vergeet haar…”
“Haar wil ik hebben,” antwoordde de prins, “geen ander dan haar.”
“Je moet toch je vader de padisjah raadplegen,” zei de koningin toen, en ze ging meteen haar man
opzoeken om hem de zaak uit de doeken te doen. De padisjah dacht er net zo over als zijn vrouw:
“De dochter van de reuzenvader, kan zij ooit een goede echtgenote zijn voor onze zoon? Het is een
kannibalenras… Je moet tegen onze zoon zeggen, dat het een onmogelijke zaak is. We zullen hem ieder
ander meisje toestaan, dat hij kan verlangen. Men trouwt niet met een reuzin.”
De koningin herhaalde de woorden van de padisjah tegen haar zoon.
De arme prins, aldus in zijn wensen verstoord, was ontroostbaar. Hij verloor alle vreugde en werd ziek
van verdriet. Hij kon eten noch drinken; dag en nacht dacht hij slechts aan de dochter van de reuzenvader;
hij herhaalde op ieder moment haar naam. En hij hield niet op met huilen. En zijn ouders zochten
onophoudelijk een remedie voor zijn kwaal; zoals men zegt, waren ze net als de schuimspaan, die heen en
weer gaat in een enorme ketel op zoek naar een heel klein stukje; ze konden zich mooi het hoofd breken,
ze wisten niet welk besluit te nemen.
Aldus gingen dagen en maanden voorbij. Maar niets ging beter. Tenslotte inziend dat, als ze niet zijn
verlangen bevredigden, hun zoon ging sterven van liefdesverdriet, riep de padisjah zijn vrouw:
“Er moge gebeuren wat wil,” zei hij, “ga aan de reus om de hand van zijn dochter vragen.”
“Uw orders zullen worden volbracht,” antwoordde de koningin.
En meteen begaf ze zich naar het paleis van de reuzenvader. Er was in het paleis niemand behalve het
meisje. De sultane zei toen tegen haar:
“Mijn dochter, ik ben de vrouw van de padisjah. Ik zou je vader willen spreken.”
Het meisje antwoordde, dat haar vader de gewoonte had vroeg in de ochtend weg te gaan, voor
zonsopkomst, om pas ’s avonds terug te komen, na zonsondergang.
“Goed,” zei de koningin, “ik zal vanavond terugkomen.”
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En ze kwam inderdaad terug na zonsondergang. Ze vroeg aan de reuzenvader om de hand van het meisje
voor de prins, haar zoon.
“Het zij zo, mijn sultane,” antwoordde de reuzenvader.
En men begon met de huwelijksvoorbereidingen. De reuzenvader schonk zijn dochter een uitzet, waarvan
men nog nooit de gelijke gezien had.
Eindelijk brak de dag aan, waarop de prinses het huis van haar vader ging verlaten. Op het moment,
waarop ze in de wagen wilde stappen, nam de reuzenvader de jonge bruid apart en zei haar in het oor:
“Mijn dochter, zijnde reus kan ik niet deelnemen aan je huwelijk, je weet het. Moge God je gelukkig
maken. Je kunt me komen zien wanneer je maar wilt.”
En haar gekust hebbend voegde hij toe:
“Als je een dochter hebt, moet je haar zelf een naam geven. Maar als je een jongen hebt, is het aan mij om
hem een naam te geven; ge moet op me wachten voor die ceremonie. Ongeluk aan jou, als je vergeet mij
uit te nodigen. Dat is alles wat ik je te zeggen heb. Nu kun je erheen gaan. Vaarwel en veel geluk.”
De prinses ging in grote praal naar het paleis van haar verloofde. Daar vierde men het huwelijk gedurende
veertig dagen en veertig nachten. Waarna de twee echtgenoten een gelukkig leven leidden. Aan het eind
van negen maanden en tien dagen beviel de prinses van een mooie jongen. Maar ze was geheel en al de
aanbeveling van de reuzenvader vergeten en men koos een naam zonder dat men hem daarvoor had
uitgenodigd.
De derde dag na de bevalling was er zo’n kabaal, dat men dacht dat de dag van het laatste oordeel was
aangebroken. Een stofwolk rees op van de aarde en donderslagen weerklonken, vergezeld van bliksems;
iedereen was radeloos, niet weten wat er aan de hand was. Men zag toen de reuzenvader, de torso naakt,
een zwaard in de hand, die naar het paleis van de padisjah snelde in een stofwerveling. Bij zijn aanblik
ging iedereen op zoek naar een gat om zich te verbergen. De reuzenvader ging recht op het paleis af. Allen
die konden namen de vlucht. Het arme meisje, alleen achtergebleven, herinnerde zich toen haar fout.
“Mijn vader komt me doden,” zei ze tegen zichzelf, weggedoken in haar bed, bibberend van angst.
De reuzenvader ging recht naar haar kamer.
“Wat had ik je gezegd, dochter? Je hebt me niet gehoorzaamd… Je moet nu de wil van het lot vervullen.
Neem dit zwaard ter hand. Als je erin slaagt me met één klap te doden, zoveel te beter, zoniet dan zal ik
jou doden.”
En hij reikte het wapen de prinses aan. Deze smeekte hem lang huilend:
“Lieve vader,” zei zij, “vergeef me mijn fout, ik ben bedwelmd geweest, ik ben mijn belofte vergeten. Je
zult altijd een andere naam aan onze zoon kunnen geven…”
Maar alles was vergeefs: de wil van de reus was onverzettelijk.
“Vooruit, dochter! Doe wat ik je zei,” riep hij gebiedend.
Wat wilt ge dat het arme meisje deed? In haar wanhoop nam ze het zwaard uit de hand van de reuzenvader
en sloeg, de naam van God aanroepend, met zo’n klap op de nek van de reus, dat het hoofd naar de ene
kant rolde en het lijf naar de andere.
Wat zag de prinses toen? Het lijf van de reuzenvader was tot een bed geworden, zo weelderig, dat men
nooit zoiets ter wereld gezien had; het goud en de diamanten ervan schitterden, blonken. En het hoofd was
getransformeerd in een wieg alles even glanzend en van een onvergelijkelijke rijkdom, geheel van goud en
ingelegd met edelstenen. De prinses kon niet ontwaken uit haar verbazing bij het zien van dit wonder. –
De reuzenvader had dus dit bed en deze wieg willen geven als huwelijksgeschenk…! Maar hoe had ze dat
kunnen weten, het arme meisje…? Kort daarna werd alles kalm; de zon verscheen weer in al zijn glans…
Aangezien er niets meer was, dat de lui kon verschrikken, verlieten ze hun schuilplaatsen en renden naar
de kamer van de prinses. En wat zagen ze? Een bed en een wieg van zo’n glans, dat de toeschouwers
gedwongen waren de blik omlaag te richten. De jonge vrouw zei toen tegen hen, die in grote getale haar
heen drongen:
“Dit zijn de geschenken van mijn vader!”
De pracht van het bed en van de wieg werd over de hele aarde bekend: de bewoners van de zeven
klimaten van de aarde snelden toe om ze te zien. Men liet de deuren van het paleis lang open om de
nieuwsgierigen te laten passeren, want men had laten proclameren door de publieke omroepers, dat armen
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en rijken, al degenen, die zin hadden de wondervoorwerpen te zien toestemming had binnen te treden. En
gedurende veertig dagen kwamen allen, arm of rijk, het bed en de wieg bekijken.
Het gerucht van deze wonderlijkheden kwam de padisjah ter ore, die de ware vader van de prinses was.
Vermomd als derwisj ging ook hij op weg, maar hij kwam pas de eenenveertigste dag aan. De deuren van
het paleis waren reeds gesloten. De derwisj werd geïntroduceerd voor de padisjah.
“Heer,” zei hij hem, “opgehouden door mijn bezigheden ben ik niet eerder kunnen komen. Ik smeek u,
laat me deze wonderdingen zien.”
De padisjah stemde erin toe en begeleidde de derwisj naar de kamer van zijn schoondochter. Voor zijn
gast uitlopend zei hij tegen de jonge vrouw:
“Mijn dochter, zie hier een derwisj, die vurig het bed en de wieg wenst te zien. Bedek je hoofd opdat ik
hem binnenbreng.”
De prinses, die klaar was met in haar bed ontbijten, maakte zich gereed om haar handen te wassen in een
gouden waskom. De derwisj haastte zich daarop om water voor haar te gieten. Bij het zien van de
grijsaard, die toesnelde om haar te bedienen met een waterkan, dacht de prinses aan haar vader en ze
zuchtte triest. Daarna bekeek ze aandachtig het gezicht van de derwisj, ze leek erin de trekken van haar
vader te herkennen en ze kon haar tranen niet binnenhouden. De derwisj, hij ook, herinnerde zich zijn
dochter en de droom, die ze op een dag hem had verteld, en hij vergoot tranen van spijt en wroeging. De
prinses wilde de grijsaard niet laten bedienen, maar deze stond erop. Toen hij het water voor de prinses
begon te gieten, vroeg deze hem:
“Vader-derwisj, waarom huil je?”
De derwisj kon niet langer zwijgen. Hij vertelde haar alles: wie hij was, hoe hij zijn eigen dochter had
laten doden, die hem verteld had, dat ze in een droom haar vader had gezien, die water voor haar goot;
blind door ijdelheid had hij dat als een belediging opgevat… De prinses, die nog moeite deed om zich in
te houden, zei toen tegen de derwisj op dezelfde vlakke toon:
“Dat is goed gedaan voor die belediging, dat zij de straf heeft ontvangen, die zij verdiende.”
“Nee, mijn dochter,” antwoordde de derwisj, “de schandelijke, dat ben ik, die mijn kind heb laten kelen
voor een niemendal en zo de grootste misdaad beging.”
Toen kon de prinses zich niet langer inhouden.
“Vader,” zei ze, “je dochter is niet dood. Ik ben je dochter in levende lijve, zoals je ziet. Ik heb je een
belediging aangedaan, vergeef mij. Ik heb het niet gewild, maar het lot dicteerde dat mijn vader water
voor me goot als een gewone dienaar.”
“O mijn dochter, lieve! O mijn kind!” riep toen de grijsaard uit, zich om de hals van zijn dochter
werpend…, “vergeef me, mijn kind, want het is me niet gelukt een vreselijke euveldaad te begaan,”
voegde hij onder tranen van vreugde toe.
Toen snelden van alle kanten de lui van het paleis toe, die vernamen hoe de vader en de dochter elkaar
hadden teruggevonden.
En opnieuw vierde men feest gedurende veertig dagen en veertig nachten. En allen leefden in de grootste
gelukzaligheid.

6. De geschiedenis van de prins, die de dochter van de koning der ongelovigen
wou schaken

Er was eens een padisjah, die de onze was, en een koning, die de Kral-padisjah10 was, d.w.z. de koning
van de ongelovigen.
De padisjah had een zoon, die op de leeftijd was om naar school te gaan. Hij wilde hem als echtgenote de
dochter van de koning geven. Op een dag kwam de zoon van de padisjah terug naar het paleis, na zijn
lessen; onderweg brak hij met een steenworp de kruik van een arme vrouw. Deze zei geen woord. De
volgende dag begon de prins hetzelfde spel opnieuw, maar deze keer verloor de goede vrouw haar geduld.

10 Kral: Slav. Koning, net als padisjah (“grote” koning, keizer).

Cor Hendriks, Turkse Sprookjes (PDF april ’16) 18

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


“Aangezien je vol kracht bent voor dergelijke ondernemingen, waarom ga je niet ten strijde tegen de
koning? Zie, het is twee jaar, dat je vader de padisjah oorlog met hem voerde om hem te onderwerpen en
hem te dwingen zijn dochter ten huwelijk te geven en hij slaagde er niet in hem te verslaan. Bewijs dus je
kracht door zelf de prinses te schaken in plaats van strijd te leveren met mijn kruiken.”
De zoon van de padisjah werd zeer geraakt door deze woorden. Hij ging naar zijn moeder en vroeg haar:
“Is het waar, dat mijn vader de padisjah reeds twee jaar heeft gestreden tegen de koning om hem te
dwingen mij zijn dochter te geven?”
“Ja,” antwoordde de moeder hem, “hij voert oorlog met de koning sinds twee jaar reeds.”
“Dan,” zei de jongeman, “dien ikzelf deze prinses te gaan schaken.”
En daarop begaf hij zich naar de stallen van zijn vader en koos er een goed ros uit, dat hij liet zadelen. Hij
nam twee zadeltassen vol goed mee en na al zijn voorbereidingen beëindigd te hebben, bewapende hij zich
met zijn boog, voorzag zich van zijn pijlen, zette zich schrijlings te paard en ging op weg.
Hij draafde een tijdje en bereikte een berg. De weg ging door een kloof; opeens ontwaarde de zoon van de
padisjah op enige afstand van hem een draak. Aan de ene kant was er de stijle wand van de berg en aan de
andere kant een diep ravijn; hij kon dus niet uitwijken om het monster te ontwijken. Hij nam zijn boog en
schoot een pijl, die de draak in de kop raakte en hem doodde. Hij reet vervolgens de buik van het monster
open. Een meisje kwam eruit en zei tegen de zoon van de padisjah:
“O mensenzoon! Je hebt me het leven gered, ik ben de jouwe en jij bent de mijne.”
“Ik kan je niet meer nemen dan een ander,” antwoordde de prins, “alvorens haar te hebben bereikt, die het
enige voorwerp van mijn verlangens is.”
“Neem me dan mee naar mijn vader de koning, hij zal je overstelpen met geschenken.”
“Ik heb geen behoefte aan geld noch aan andere goederen, want, ik ben zelf een padisjahzoon. Maar als je
werkelijk me je dankbaarheid wilt tonen, geef me een voorwerp, dat van nut kan zijn voor me om mijn
ondernemingen te realiseren. Als je het doet, zal ik je naar je vader brengen.”
“Mijn vader bezit een tovernoot,” antwoordde de prinses, “ik zou je die graag cadeau willen doen.”
Daarop nam de prins het meisje achterop en na een flink stuk gereden te hebben, kwamen ze aan bij een
toverpaleis. Want het mooie meisje was het kind van de koning van de Peri’s. Zodra haar vader de koning
het goede nieuws vernam, liet hij beesten doden als offer om dank te betuigen aan het lot en hij gaf bevel
feesten en festiviteiten te organiseren… En nadat hij de jonge held goed onthaald had, vroeg hij hem:
“Wat wens je van mij? Zeg het zonder je te generen.”
“Ik wens niets dan het welzijn van mijn koning,” antwoordde de jongeman.
“Welk profijt kan mijn welzijn jou brengen…? Vraag me een beloning, die jouw ondernemingen waard
is.”
“Aangezien u erop staat, zie hier wat ik van u vraag: geef me de noot, die u in uw boezem draagt.”
“De noot…? Maar dat is een kleinigheid, die niet meer dan zestig para’s11 waard is… Vraag me om iets
kostbaarders.”
“Ik heb nergens anders behoefte aan,” antwoordde de jongeman.
En de koning was toch genoodzaakt hem de noot te geven.
De prins maakte zich toen op om het paleis te verlaten. Hij nam afscheid van iedereen. Het meisje zei
hem:
“O mijn broer! Ik moet je de deugden van de noot zeggen: wanneer je na lang gereisd te hebben halt
houdt, vermoeid en uitgehongerd, hoef je slechts te zeggen: ‘Open je, mijn noot, open je! En dien me mijn
maal op zonder het gebak en de toetjes te vergeten.’ En je zult voor je een tafelkleed (sofra) hebben bezet
met de heerlijkste gerechten. Na gegeten te hebben moet je zeggen: ‘Sluit je weer, mijn noot, sluit je
weer.’ En alles zal in de dop terugkeren, die je terugstopt in je zak.”
’s Morgensvroeg verliet de prins het paleis en ging weer op weg. Toen hij na een lange rit zich vermoeid
en uitgehongerd voelde, steeg hij van zijn paard af, zette zich op de grond en na de noot tevoorschijn
gehaald te hebben zei hij:
“Open je, mijn noot, open je en dien me mijn maal op.”

11 Para: 1/40e van een kurus, die 1/100e van een Turkse pond is.
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En een tafelkleed spreidde zich uit, overdekt met de heerlijkste schotels. Hij wilde net gaan eten toen voor
hem een derwisj12 verscheen. Ze groetten elkaar.
“Goeiedag!”
“Goeiedag…!”
“Komt, vader derwisj,” zei de prins, “komt en neemt deel aan mijn maal.”
Ze gingen voor het kleed zitten en ze aten. Na beëindiging van het maal zei de jongeman:
“Sluit je weer, mijn noot, sluit je weer!”
En alles ging terug in de dop, die hij terugstak in zijn zak. Daarop vroeg de derwisj aan de prins:
“Zou je mij die noot niet willen geven?”
“Wat bied je me ervoor in ruil aan?”
“Ik zal je mijn stok ervoor geven.”
“Zeg me de deugd van je stok.”
“Hij zal je het voorwerp brengen dat je verlangt, hoe ver weg het ook is.”
“Welnu, dat hij me de zakdoek brengt, die ik thuis heb gelaten.”
De stok liet zich dat geen twee keer zeggen: hij ging er vandoor, snel als een bliksem, en in minder tijd
dan nodig is om een sigaret te roken kwam hij terug met de zakdoek.
“Is het wel je zakdoek?” vroeg de derwisj.
“Ja, het is inderdaad mijn zakdoek,” antwoordde de prins.
En na de noot te hebben gegeven nam hij de toverstok. Daarna verliet hij de derwisj en vervolgde zijn
weg. Op het middaguur had hij weer honger. Hij zei toen:
“Stok, ga de noot voor me halen.”
En de stok ging er vandoor en hij kwam in een oogwenk met de noot terug.
“Open je, mijn noot, open je en dien me mijn maal op,” zei de prins.
En:
“Goeiedag!”
“Goeiedag…!”
Zie daar een andere derwisj die hem naderde. De prins nodigde hem uit en ze aten. Nadat het ontbijt was
afgelopen zei de jongeman:
“Sluit je weer, mijn noot, sluit je weer!”
En alles ging terug in de dop, die hij in zijn zak borg. Toen vroeg de derwisj:
“Zou je mij die noot niet willen geven?”
“Wat biedt je me ervoor in ruil?”
“Ik zal je deze waterkan hier ervoor geven”
“Zeg me de deugd van je waterzak.”
“Welnu, het zij zo,” zei de derwisj
En hij opende het deksel van de waterzak en riep erin:
“Neger!”
Een neger rees op uit de waterzak en antwoordde:
“Mij hier, heer.”
“Ik wil dat je een leger voor me verzameld bewapend met heel zijn bewapening en heel zijn uitrusting,
zonder dat iets of iemand eraan ontbreekt, generaal en kolonel incluis.”
Een ogenblik later vroeg hij:
“Is alles klaar?”
“Ja, heer,” antwoordde de neger.
En na zijn blik opgeheven te hebben zag de prins een leger gereed met alles wat voor de strijd nodig was.
“Goed. Laat nu de rangen inrukken,” beval de derwisj.
En de neger aan het roepen:
“Laten de rangen inrukken!”

12 Derwisj: monnik van een mystieke orde of zwervende bedelaar met speciale kleding en gedrag; hij wordt vereerd
en gevreesd om zijn tover- en wonderkrachten.
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En heel het leger verspreidde zich; de soldaten, blij zo snel klaar te zijn, stortten zich “triiiing!” in de
waterzak, waarin zij verdwenen.
De verwonderde jongeman ruilde zijn noot tegen de waterzak. Hij ging weer op weg. De avond kwam; hij
kreeg weer honger.
“Stok!” riep hij, “ga de noot voor me halen.”
“Open je, mijn noot, open je en dien me mijn maal op zonder gebak en andere toetjes te vergeten.”
En:
“Goeiedag!
“Goeiedag…!”
Zie, daar verscheen een andere derwisj. Ze zetten zich aan de tafel en aten tezamen.
Na afloop van het diner zei de prins:
“Sluit je weer, mijn noot, sluit je weer.”
En alles ging in de dop terug, die hij terug in zijn zak stopte.
“Zou je mij die noot niet willen geven?” vroeg de derwisj.
“Wat stel je voor me in ruil te geven?”
“Ik zal je deze muts geven.”
“Zeg me de deugd van de muts.”
Daarop zette de derwisj de muts op en eensklaps was hij onzichtbaar.
“Zie je me?” vroeg hij.
De prins zocht de derwisj overal maar vond hem nergens.
“Is dat geen wonder?” zei de derwisj.
En de jongeman gaf de noot in ruil voor de muts.
De volgende dag zei de prins tegen de stok:
“Ga de noot voor me halen.”
En de stok treuzelde niet met het voldoen aan het verlangen van zijn baas.
“Open je, mijn noot, open je en dien me mijn maal op met gebak en heel de rest,” beval de prins.
En:
“Goeiedag!”
“Goeiedag…!”
Zie daar kwam een andere derwisj naar hem toe.
“Komt, vader derwisj,” zei de jongeman, “laten we tezamen eten.”
De derwisj deelde zijn maal. Daarna, toen ze goed gegeten hadden:
“Sluit je weer, mijn noot, sluit je weer!” zei de prins.
En alles keerde in de dop terug, die hij weer in zijn zak stopte.
“Zou je mij deze noot niet willen geven?” zei de derwisj.
“Wat bied je me in ruil aan?”
“Ik zal je dit tapijt geven.”
“Zeg je me de deugd van het tapijt?”
“Wel zeker,” antwoordde de derwisj. En hij stapte op het tapijt.
“Tapijt!” zei hij.
“Heer!” antwoordde het tapijt hem.
“Vervoer me door de lucht, waarna je me op de gond hier neer moet zetten.”
En het losgemaakte tapijt vloog de lucht in met de derwisj erop gezeten, geheel als een vliegtuig, daarna
landde hij.
Daarop gaf de prins de noot voor het tapijt.
Hij ging weer op weg. Rond het middaguur kreeg hij weer honger.
“Stok,” zei hij, “ga de noot voor me halen.”
De stok ging er vandoor en kwam weldra terug met de noot.
“Open je, mijn noot, open je,” zei de prins weer, “en dien me mijn maal op zonder het gebak of de andere
toetjes te vergeten.”
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Hij begon te eten zonder dat iemand ditmaal hem “Goeiedag!” kwam zeggen. Na zijn ontbijt beëindigd te
hebben, beval hij:
“Sluit je weer, mijn noot, sluit je weer!”
En alles keerde in de dop terug, die hij weer in de zak stopte. Daarna maakte hij daar ergens zijn paard
vast, waarna hij zei:
“Tapijt!”
“Wat wil je, heer?”
“Breng me in een wip heel dicht bij het paleis van koning Kral-padisjah.”
En in een oogwenk stond hij onder de muren van het paleis. Maar de deuren werden bewaakt door
soldaten, die, bajonet op de loop, een waakzame wacht toonden. Geen middel om binnen te komen.
Daarop zette de prins de muts op zijn hoofd. Aldus drong hij rechtstreeks in de kamer van de koning,
zonder dat iemand hem had gezien. Hij zette zich op een stoel vlakbij de koning. Deze drukte op een
knop. De slaven (carive: vrl.; köle: mnl.) brachten hem koffie, die zij op tafel zetten. Hij was verzonken in
zijn gedachten. Op dat moment nam de jongeman het kopje en dronk de koffie, waarna hij het kopje op
zijn plaats terugzette. De koning, teruggekeerd van zijn afleiding, stak de hand uit om de koffie te pakken
en merkte, dat het kopje leeg was. Hij drukte nogmaals op het knopje:
“Nou, willen jullie me voor de gek houden?” zei hij tegen de slaven, die kwamen aangerend; “ik vraag
jullie om koffie en zie daar dat jullie me een lege kop brengen.”
Na aldus geroepen te hebben, in zijn woede, drukte hij opnieuw op de knop en hij riep de beulen en beval
hen de slaven het hoofd af te snijden. Een van hen rende daarop weg om de dochter van de koning op te
zoeken:
“O mijn oudere zuster,” zei ze, “je vader heeft de koffiekop leeg op de tafel aangetroffen en is woedend
geworden. Toch zijn wij er niet voor niets; wij hebben wel degelijk zijn koffie opgediend… Maar
denkend, dat wij hem voor de gek houden, heeft hij zijn beulen bevolen ons het hoofd af te snijden.”
De prinses snelde toen naar de koning en maakte hem verwijten met deze termen:
“O mijn vader, is het geen schande voor jou, die zo’n grote vorst is, je arme slaven te doden vanwege een
kop koffie?”
De koning verleende gratie aan de slaven. Daarop trok de prinses zich terug in haar kamer. De jongeman
volgde haar en drong met haar naar binnen zonder dat iemand er zich rekenschap van gaf.
De avond kwam; men bracht het diner naar de prinses, die men bediende op een tafel in het midden van de
kamer. De prinses wilde gaan eten, maar ze vond haar lepel niet, want de onzichtbare prins had er zich
meester van gemaakt om zijn deel van de maaltijd te nemen.
“Maar waar is dan mijn lepel?” vroeg de prinses.
“Wij hebben hem wel degelijk op de tafel gelegd, o onze oudste zuster,” zeiden de slaven.
“Jullie zeggen, dat jullie hem hebben neergelegd, maar ik vind hem niet. Ga hem zoeken of geef me een
andere.”
De slaven haastten zich haar een andere lepel te brengen. Men zette zich aan tafel. De prinses en haar
gezellinnen aten hun soep. Toen zij aan de pilav13 wilden beginnen, merkten ze, dat de rijsthoop op de
schotel aan vier hoeken afkalfde, alsof vier personen tegelijkertijd aten, en toch waren ze maar met zijn
drieën. De prinses begreep toen, dat er een of ander mysterie was.
“Er is een vierde persoon aan onze tafel,” zei ze bij zichzelf.
En zich wendend tot haar slaven:
“Gaat, laat me alleen,” beval ze, “want ik voel me moe en ik wil rusten.”
Toen de meisjes de kamer hadden verlaten, riep de prinses:
“Vreemdeling, verschijn voor mijn ogen; ik wil weten wie je bent.”
Toen nam de prins de muts van zijn hoofd en liet zich zien aan de ogen van het meisje in heel de glans van
zijn schoonheid. Ze bevielen elkaar. Ze brachten de avond zeer aangenaam door met elkaar leuke dingen
vertellen. Aan het eind zei de prinses tegen haar geliefde:

13 Pilav: rijstschotel met diverse ingrediënten.
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“Morgen is de dag, dat we een bezoek gaan brengen aan het kerkhof na ons bad genomen te hebben. Jij
moet op ons wachten in de tuin van het paleis, op onze weg bij de terugkeer van het bad.”
Dat deed de prins de volgende dag. In de tuin van het paleis spreidde hij zijn tapijt uit en na een tulband
rond zijn hoofd gerold te hebben, zette hij zich op het tapijt, geheel als een hodja14, die amuletten voor de
voorbijgangers schreef. De slaven kwamen op hun terugweg van het bad allemaal naar hem om te vragen
om liefdesamuletten… Toen het de beurt van de prinses was, liet de jongeman haar plaatsnemen op het
tapijt, waarna hij riep:
“Tapijt, breng ons in een tel naar de omgeving, waar mijn paard zich bevindt.”
Het tapijt vloog meteen weg, met de twee geliefden erop, en daalde weldra bij het paard neer. De koning
Kral-padisjah, na het nieuws van de mysterieuze vlucht van zijn dochter vernomen te hebben, verzamelde
een leger, dat hij achter de vluchtelingen aanstuurde. Bij dageraad bereikte het leger hen. De prins sliep
nog steeds. De prinses begon, toen ze leger gezien had, te huilen; een traan viel op de wang van de
jongeman; hij werd erdoor wakker en vroeg:
“Waarom huil je?”
“Vroeger,” antwoordde de prinses, “was er op deze plek het schitterende paleis van mijn vader. Nu resten
slechts ruïnes. Dat maakt mijn hart triest.”
De jongeman ging overeind zitten om de ruïnes te bekijken.
“Waar was dat paleis gelegen?” vroeg hij.
En hij draaide zijn ogen in de richting, die de prinses hem met haar vinger aanwees. Hij ontwaarde toen
het leger van de koning, dat op hen af kwam.
“Aha,” zei de prins, “het was dat leger van je vader, dat je droefheid veroorzaakte? Droog je tranen en
bedaar. Ik zal je nooit teruggeven aan je vader.”
En hij opende meteen het deksel van de waterzak:
“Neger!” riep hij.
“Heer!” antwoordde meteen de neger, die in een oogwenk uit de waterzak was opgerezen.
“Je moet terstond,” beval de prins, “met je leger de strijdkrachten, die je ziet naderen, aanvallen. Let erop
de soldaten geen greintje kwaad te doen. Je moet ze gevangen nemen, zonder dat iemand zelfs de neus
bloedt. En je moet de koning voor me brengen.”
Alles werd gedaan zoals de prins het gezegd had. De neger bracht de koning voor zijn baas.
“O mijn vader,” zei toen de jongeman, “is het geen schande voor jou om ons zo te achtervolgen als
criminelen met heel je leger? Je kunt beter een paard aan je dochter geven, die er geen heeft om haar lange
reis te maken tot aan het paleis van haar schoonouders.”
Daarop keerde de koning, geheel verward, naar huis terug, na een mooi paard voor zijn dochter te hebben
laten zadelen en optuigen. En de twee geliefden vervolgden hun weg, zij aan zij rijdend.
Na een tijdje betraden ze de stad van de padisjah. De prins ging zijn vader opzoeken. Deze, geheel
verheugd zijn zoon terug te hebben, scheen toch bezorgd aan de prins, die hem vroeg naar de reden.
“Dat is,” zei de padisjah hem, “omdat al mijn soldaten hun kazernes moeten evacueren om de jouwe te
herbergen.”
Want de soldaten van de waterzak hadden de prins begeleid naar de stad.
“Nee, vader,” repliceerde deze, “je maakt je zorgen om niets voor mijn soldaten, want zij zijn gewoon in
de openlucht te kamperen…”
Hij ging zijn intrek nemen in het oude paleis van de padisjah. Bij het vallen van de nacht gaf hij zijn
soldaten het bevel de rangen in te rukken en meteen “triiing…” stortten zij zich in de waterzak, de een na
de ander, en er bleef geen spoor van heel dat grote leger over.
Enkele dagen later vierde de prins zijn huwelijk met zijn schone prinses, dat duurde veertig dagen en
veertig nachten. Hij en zijn vrouw hadden al de gelukzaligheid van deze aarde. Dat het met ons allen
hetzelfde moge zijn.

14 Hodja: religieus persoon.
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7. De zwarte kip

Er was eens een zeer arme drager, zo arm, dat hij zelfs niet in staat was grauw brood aan zijn gezin te
verzekeren. Op een dag dat ze niets te geven vond voor de kinderen maakte de moeder voor hen galetten
van as om hun honger te bedriegen.
Dit ellendige leven duurde enige tijd; tenslotte verliet de arme man, die niet langer haar kon onderhouden,
alles: zijn huis, zijn vrouw, zijn kinderen en zijn land en ging naar het buitenland. Hij zwierf lang van stad
naar stad, van dorp naar dorp, de dalen doorkruisend, de bergen overstekend. Hij ontmoette op een dag
een derwisj, die hem vroeg:
“Vanwaar kom je en waarheen ga je, mijn zoon? En waarom ben je zo aangedaan?”
De drager vertelde hem zijn droeve lot en voegde toe, dat hij om het te beteren was vertrokken op zoek
naar een beter lot. De derwisj zei hem toen:
“Vraag me wat je wilt, ik zal het je verlenen.”
“Ik verlang slechts je welzijn,” zei de man.
“Mijn welzijn zal je geen profijt brengen. Vraag me iets anders.”
Maar onze man herhaalde telkens dezelfde wens, zo goed, dat de derwisj zei:
“Pak aan, mijn zoon, neem deze zwarte zweep. En nu, volg recht de weg hier. Je moet een flink eind weg
afleggen; daarna zal je komen bij een paviljoen, gelegen op een heuvel, en je moet er binnentreden. Je zult
er een schone zien liggen op een divan, gedompeld in een diepe slaap. Je moet haar met de zweep slaan.
Ze zal je vragen, wat je verlangt van haar. Je moet zeggen: ‘Ik verlang de Zwarte Kip te hebben.’ Zij zal je
die niet willen geven. Ze zal je andere dingen ervoor in de plaats aanbieden, allemaal zeer verleidelijk,
goud en rijkdommen. Accepteer niets anders dan de Zwarte Kip.”
Na deze woorden gesproken te hebben streelde de derwisj over de rug van onze man, wenste hem veel
geluk, goede reis en zonder hem de tijd te hebben gegeven een woord uit te spreken was hij reeds
verdwenen.
De drager, hersteld van zijn verbazing, vervolgde zijn weg in de richting, die de derwisj hem had
aangewezen. Hij liep lange tijd, de dalen doorkruisend, de bergen overstekend. Hij bereikte tenslotte een
hoge berg, waarop zich een mooi paviljoen verhief, waarvan de ingang afgesloten was met
spinnenwebben en dat een geur van verrotting uitademde. Hij trad binnen en zag, uitgestrekt op een divan
en in slaap, een jonge vrouw van zo’n schoonheid, dat men gelooft, dat God er lang aan gewerkt heeft
haar zo perfekt te krijgen. De drager had eerst niet de moed haar te slaan; maar, denkend aan zijn huis, de
ellende en de ontberingen der zijnen, nam hij tenslotte het besluit en met al zijn kracht en met al zijn moed
gaf hij haar een heftige klap met zijn zwarte zweep. De mooie vrouw ontwaakte.
“O mijn dappere,” zei ze meteen, “ik kus je de voeten. Jij bent mijn meester, beveel me wat je wilt.”
“Ik vraag je slechts om de Zwarte Kip,” antwoordde de drager.
“De Zwarte Kip…? Ik zal je wel iets anders geven… Alles wat je zult willen: goud, juwelen, smaragden…
Wat moet jij met een zwarte kip doen?”
“Ik wil niets anders dan de Zwarte Kip.”
“Ik smeek je, mijn meester. Vraag me niet om de Kip… Ik zal je slaaf zijn als jij het wilt.”
“Ik wil niets anders dan de Zwarte Kip,” herhaalde onze man.
En de schone, in tranen, dreinend en huilend, gaf hem de Zwarte Kip. De drager nam zijn buit en ging op
weg om naar huis terug te keren.
Al reizend kon hij zich toch niet weerhouden tegen zichzelf te zeggen:
“Ik ben waarlijk goed stom. Wat ga ik doen met deze kip? Ik had iets anders aan de dame moeten
vragen… Afijn, een kip zal op zijn minst dienen om het diner van een dag te maken… Later zal ik
misschien de dame gaan vragen om iets dat meer waard is.
En thuiskomend zei hij tegen zijn vrouw:
“Voor deze keer heb ik slecht deze kip aan je te geven.”
En hij vertelde haar zijn avontuur. De vrouw berustte erin:
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“Toch bedankt,” zei ze; “maar ik hoop, dat je en andere keer goud voor ons zult meebrengen, wat heel wat
beter zou zijn… Laten we nu de kip onder de zeef zetten, opdat ze niet wegvlucht. Morgen zullen we haar
doden om haar te koken.
De man berustte erin… En ze gingen slapen.
De volgende morgen vroeg bemerkten ze dat de kip een ei had gelegd onder de zeef. De man zei toen:
“Welk nut heeft haasten? Ziedaar, een ei. Ik zal het gaan verkopen op de markt en ik zal met het geld, dat
hij me zal aanbrengen, ons brood voor vandaag kopen. We zullen de kip morgen eten.”
De vrouw stemde ermee in. De man bracht het ei naar de markt en begon te roepen:
“Wie wil een geheel vers ei?”
Een Kechiche (monnik, Christelijk priester; handelaar met negatief karakter), die daar langsliep, kwam
voor hem staan, nam het ei, bekeek het, het om en om draaiend in zijn hand en vroeg:
“Hoeveel wil je voor dat ei?”
“Geef me dat wat je wilt,” antwoordde de drager.
“Ik geef je honderd gouden ponden.”
“Ben je gek? Of probeer je me voor de gek te houden?”
“Ik bied je er tweehonderd voor…”
“Heb je niets beters te doen, ’s morgens zo vroeg, dan kwalijke grappen?”
“Ik bied je er vijfhonderd voor…”
“Scheer je weg, pech-Kechiche… Ik heb wel andere zorgen…
“Zie hier, duizend goudstukken en laten we er niet meer over praten…,” zei de Kechiche.
En de drager, die inzag, dat het aanbod serieus was, weigerde niet, geheel verbaasd dat het een
aanzienlijke som was, die een kippenei hem opbracht. Hij dacht dat er een mysterie achter moest zitten.
De Kechiche telde de duizend goudstukken voor hem uit.
“Elke keer als je zo’n ei zult hebben, kun je het naar mij brengen. Ik zal je er dezelfde prijs voor geven,”
voegde de Kechiche toe.
De drager beloofde het hem en rende naar de markt om er zijn inkopen te doen. Hij kocht wat hij het best
te eten vond: vlees en diverse groenten en ook van wat om zijn gezin goed te kleden. Hij stuurde alles naar
zijn vrouw, ging daarna een mooi kostuum kopen voor zichzelf en een mantel van fijn bont.
Toen de drager, beladen door onze man met al de levensmiddelen en al de kleding kwam kloppen op de
deur van het arme gezin, was de goede vrouw verbaasd zoveel mooie dingen te zien. De drager zei, dat het
meneer die en die (en hij noemde wel haar man) was, die alles gestuurd had. De vrouw zei bij zich:
“Dat moet vast voor mijn zwager zijn, die rijk is. Er is ongetwijfeld sprake van een fout… We zullen het
zo zien.”
Ze moest toch al deze koopwaren in huis nemen. En de kinderen zeurden, huilden, want ze hadden honger
en vroegen, met begeerte kijkend naar de in een hoek van de kamer opgehoopte zaken, te eten aan hun
moeder, die heel wat moeite had hen te kalmeren.
“Weest geduldig, mijn kinderen,” zei ze, “jullie vader zal weldra komen met brood… Dit alles is van jullie
oom, wij mogen er niet aankomen...”
Maar zie, daar kwam onze man in zijn mooie kleren en in zijn mantel van fijn bont. Bij de aanblik van de
kinderen, die om brood huilden, riep hij:
“Maar wat wacht je om eten te maken voor de kleinen?”
En hij vertelde alles aan zijn vrouw. Verrukt van vreugde wierp ze zich om de hals van haar man en
allebei feliciteerden ze elkaar met hun goede fortuin en gaven dank aan Allah hen zo rijk te hebben
gemaakt, door de schat van zijn medelijden.
En de volgende morgen en al de daarop volgende dagen bracht de man ’s morgens zijn ei naar de markt.
De Kechiche kwam, telde voor hem duizend goudstukken uit… En de arme drager werd zo de rijkste man
van het land.
Toen besloot hij op pelgrimage naar Mekka te gaan. Op een dag verliet hij zijn land om deze lange reis te
maken, na zijn kinderen goed aan hun moeder aanbevolen te hebben.
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In de tijd, dat onze man afwezig was, werd de Kechiche ziek en zijn jonge zoon verving hem voor zijn
zaken. Hij kwam elke dag het kostbare ei halen en betaalde de overeengekomen prijs. De vrouw van de
ex-drager werd verliefd op de jongeman en kort daarop begonnen allebei elkaar te zien en te beminnen.
Op een dag kwam de zoon van de Kechiche zijn maîtresse niet opzoeken. Deze, nogal bedroefd, stuurde
een bode om te vragen naar de reden van zijn afwezigheid. Daarop liet de listige jongeman haar weten, dat
hij haar zou komen zien als ze toestemde hem elk ei te verkopen voor honderd goudstukken in plaats van
duizend. De vrouw antwoordde, dat ze toestemde, want ze was bereid tot alles voor haar geliefde. Op deze
belofte kwam de jongeman haar weer zien.
Aldus verstreek weer enige tijd. Vervolgens begon de jongeman opnieuw zijn maîtresse te verwaarlozen
en de aangedane vrouw stuurde hem een tweede bode. De jongeman liet weten, dat hij akkoord was haar
te zien als ze hem de eieren voor niets wilde geven. De vrouw accepteerde, zeggend, dat ze alles voor hem
zou geven.
Weer gingen enkele dagen voorbij en opnieuw bleef de zoon van de Kechiche thuis. Op de smekingen van
zijn maîtresse liet hij haar deze keer weten, dat hij akkoord was haar te komen zien als zij de Zwarte Kip
doodde om haar door hem te laten eten. De vrouw antwoordde:
“Ik zal alles voor je doen. Ik zou zelfs mijn eigen leven offeren.”
En ze gaf het bevel, dat men de Zwarte Kip moest slachten. Vervolgens zei ze tegen de kokkin er een
schotel van te maken. Ze liet ook een giftige soep bereiden voor haar eigen kinderen. Die waren op dat
moment op school. Toen ze ’s avonds thuiskwamen, nam de kokkin hen apart en vertelde hen alles:
“Wanneer jullie je aan tafel zetten,” zei ze hen, “moeten jullie beginnen te ruziën onder elkaar alsof jullie
niet onder elkaar het brood of de soep kunnen delen; en vervolgens stoten jullie de soep op en jullie
moeten de kip ervoor in de plaats eten.”
Dat deden inderdaad de kinderen: ze begonnen elkaar te duwen om zich van de lepels en het brood of de
soep meester te maken, alsof het erom ging, wie het eerst zich bediende; ze gooiden de giftige soep om en,
zich stortend op de kip, aten ze die op zonder er een stukje van over te laten. Meteen het maal beëindigd
verlieten ze het vaderlijk huis om de wraak van de moeder te ontgaan.
Na flink lange tijd gelopen te hebben, door de dalen en door de bergen, kwamen ze bij een stad, gelegen
op een heuvel, die de kleur had van groenspaan. De lieden van dat land waren net bezig met zich een
koning te vinden. Het gebruik wilde, dat men een opgesloten vogel losliet, en men verklaarde diegene
koning, op wiens hoofd hij zich zette. De kinderen van de ex-drager kwamen aan op het openbare plein op
het moment, dat men de Vogel van het Lot liet opvliegen; en deze ging precies op het hoofd van de
jongste zitten. De menigte protesteerde, tegenwerpend dat het kind te jong was om het land te besturen.
Men liet dus de vogel een tweede keer opvliegen. Hij ging weer op hetzelfde hoofd zitten. De derde keer,
alvorens de vogel los te laten, sloot men het kind op, opdat de vogel iemand anders zou kiezen. De vogel
vloog lang over de menigte zonder ergens te gaan zitten. Men liet het kind uit zijn verstek komen en ook
deze keer ging de vogel op zijn hoofd zitten. (Want het was juist de jongste van de jongens van de drager,
die de lever en de lendenen had gegeten van de Zwarte Kip.) Men was dus uiteindelijk wel gedwongen dit
kind tot koning te verklaren en te laten plaatsnemen op de troon.
Wat betreft de vrouw van de drager, zij was definitief door haar minnaar verlaten, die, beroofd van het
vlees en de ingewanden van de Zwarte Kip en tezelfdertijd van de middelen om zijn projecten te
realiseren, haar niet langer wilde terugzien.
Kort daarop kwam de echtgenoot van de pelgrimage terug: na de verdwijning van zijn kinderen vernomen
te hebben, zonder echter de reden ervan te weten, was hij zeer aangedaan en verloor alle levensvreugde.
Maar van de andere kant zond het koning geworden kind een bode naar de stad, waar zijn ouders zich
bevonden, met de opdracht hen mee te brengen. Hij liet hen voor zich komen. Hij ondervroeg eerst de
vrouw, en na haar alles te hebben laten bekennen, liet hij haar het hoofd afsnijden. Hij vertelde toen alles
in detail aan zijn vader. Hij liet hem vervolgens trouwen met de kokkin, die hem het leven had gered
evenals dat van zijn broers. Hijzelf trouwde met een mooi meisje. Hij benoemde zijn twee broers tot
viziers. Hij liet feesten vieren en organiseerde festiviteiten, die veertig dagen en veertig nachten duurden.
Aldus werden al hun wensen gerealiseerd en de rest van hun leven brachten ze door met eten en drinken in
gelukzaligheid.
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Dat het net zo mag zijn voor ons allen!

8. De schoonheidskoningin

Er was eens en er is niet meer… De dienaren van God zijn talrijk… Toentertijd was er een padisjah. Geen
land, dat deze padisjah niet geëxploreerd had, geen stad, die hij niet gezien had, geen koning, die hij niet
onderworpen had. Op een goede dag werd deze machtige padisjah ziek: hij verloor het zicht. De dokters,
gekomen van de veertig hoeken der wereld, konden niet zijn kwaal genezen en hem het zicht teruggeven.
Tenslotte kwam een derwisj, die tegen de padisjah zei:
“Majesteit, de remedie voor je ogen is het stof van de aarde, dat je paard nog niet heeft beroerd.”
Toen de padisjah deze woorden hoorde, glimlachte hij en boog triest het hoofd:
“Dat is een behoorlijk moeilijke zaak dergelijke aarde te vinden,” zei hij.
Maar het woord van de derwisj, van mond tot oor, had zich verspreid door het paleis en door de stad. De
oudste van de drie zonen van de padisjah ging zijn vader opzoeken.
“Vader,” zei de prins, “ik ga de aarde halen, die je remedie zal zijn.”
Vader en zoon zeiden elkaar vaarwel. De jongeman ging door de wereld rijden. En vervolgens, heren en
dames, verstreken de dagen en tenslotte kwam de oudste prins terug met heel zijn gevolg. Hij gaf zijn
vader de aarde, die hij had meegebracht. De padisjah nam die:
“Je lijkt me flink vermoeid, mijn zoon; van welke plek breng je deze aarde?” vroeg hij.
“Van de top van de Moeilijke Heuvel, achter de Zeven Bergen,” antwoordde de jongeman.
“In mijn jeugd,” zei daarop de padisjah, “heb ik in die omgeving op patrijs gejaagd.”
De aarde diende dus nergens toe.
Daarop ging de een na oudste prins.
“Vader, laten we afscheid van elkaar nemen,” verklaarde hij op zijn beurt.
Ook hij ging op zoek naar de aarde, die het zicht teruggeeft. Eén dag ging voorbij, drie dagen gingen
voorbij, geen nieuws van de jongeman. Hij kwam op een goede dag terug.
“Goed nieuws, vader,” zei hij, “ik heb je remedie gevonden. Ik heb de aarde genomen van de bodem van
een kloof, achter de zeven ravijnen. Het is heel ver, heel diep. Niemand is er tot nu toe afgedaald, ik ben er
zeker van.”
“Ja, mijn zoon; toen ik jong was, ging ik er dikwijls op wilde eend jagen,” antwoordde de padisjah.
Op een dag tussen de dagen presenteerde de jongste prins zich voor de soeverein.
“Vader,” zei hij, “ook ik wil proberen de remedie voor je ogen te halen.”
“Zie af van dit heilloze project, mijn zoon,” antwoordde de padisjah hem; “er is geen plek op aarde,
waarvan de grond niet beroerd is door mijn paard.” 
De prins wilde nergens naar luisteren. Vader en zoon namen afscheid van elkaar en kusten elkaar. De
jongeman, zijn vader verlatend, ging naar de stal van het paleis. Hij zag er een veulen, dat nogal anders
was dan de andere paarden.
“Dat kan een ros mij waardig zijn,” zei de prins.
Hij liet het apart zetten, opdat het een bijzondere voeding kreeg; in plaats van hooi gaf man het rozijnen en
gerst en dat gedurende veertig dagen.
Anderzijds had de prins het water van het kanaal laten stromen in een ontgonnen veld. Gedurende de
veertig dagen, dat men het paard verzorgde, ploegde men dit veld onophoudelijk. De eenenveertigste dag
ging de jonge prins zijn ros bekijken; het was als een leeuw geworden en hinnikte van ongeduld. De
jongeman dreef het in het geploegde veld, maakte een rit op het zompige terrein met zo’n drift en zo’n
vaart, dat de hoeven van het dier stofwolken lieten opstijgen van de bodem van deze modderpoel.
“Het paard, dat het stof van dit veld heeft geschraapt, is een mij waardig ros,” zei de prins. En met een
spoorslag schoot hij recht vooruit.
Hij reed lang, heel lang, door bergen en door dalen. Een nacht voegde zich aan een nacht. De derde avond,
terwijl hij over een vlakte galoppeerde, zag de prins iets, dat op de grond schitterde met een vurige glans.
Men zou menen, dat in de nacht een deeltje van de zon op de grond was gevallen.
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“Wat zou dat kunnen zijn?” vroeg de prins zich af.
Hij ging op het ding af en zag toen, dat het een veer van een vogel was, die zo schitterde. Hij nam hem,
draaide hem om en om.
“Ik moet hem meenemen,” zei hij tegen zichzelf, “hij zal me van pas komen.”
Hij sprak zo in zichzelf, maar op hetzelfde moment onderbrak geheimzinnig een stem hem:
“Prins, neem die veer niet; als je hem neemt, zal hij je ongeluk brengen.”
De prins besteedde er geen aandacht aan. Hij stopte de wonderveer in zijn zak, steeg op en hervatte zijn
weg.
Weer reed hij lang, maar moet ik je zeggen hoeveel dagen? Tenslotte kwamen de ruiter en zijn paard bij
een stad. De jongeman steeg af in een herberg, gehouden door een oude vrouw. Die zei tegen de prins:
“Ik heb geen plek vrij.”
Daarop gaf de jongeman haar een handvol goud en de goede vrouw veranderde meteen van toon:
“Wees welkom, mijn zoon, ik heb plek, zowel voor jou als voor je paard als voor je honden als je die
hebt.”
Die dag ook had de padisjah van dat land laten omroepen door zijn omroepers:
“Laat vanavond niemand licht bij zich maken!”
De prins ging slapen; maar voor zich uit te kleden had hij de wonderveer in de lampnis gelegd. De
padisjah, die ’s nachts zelf de ronde door de stad maakte, zag dat een lamp zo helder brandde, dat de
stralen van de zon kwamen uit een venster van de herberg. Hij noteerde de omgeving. De volgende dag
kwamen de lieden van de soeverein de huurder van de kamer, die de avond ervoor verlicht was
aangetroffen, ophalen. De jongeman volgde de wachters en werd voor de padisjah gebracht. Deze vroeg
hem:
“Waarom heb je mijn bevel niet opgevolgd? Hoe heb je het gewaagd een lamp bij je op te steken?”
“O mijn padisjah,” antwoordde de jongeman, “ik ben een vreemdeling. Ik was heel moe, ik ben vroeg
gaan slapen. Wat het licht betreft, dat kwam niet van een lamp, dat was het schijnsel van een veer, die ik
op mijn weg gevonden heb.”
“Zou je hem me willen geven, die veer?” vroeg de padisjah.
“Gaarne, heer,” antwoordde de prins.
En hij bood het ding aan de soeverein aan, die verrukt was over dit wondergeschenk; hij draaide hem om
en om en had er zo’n plezier in, dat hij de jongeman zijn fout vergaf. De wonderveer verlichtte heel het
paleis; de nacht leek als de dag in de koninklijke woning. En de padisjah was zo tevreden, dat hij
onophoudelijk herhaalde:
“Is er een man gelukkiger dan ik?”
Op een dag had de vizier zijn meester weer eens horen herhalen:
“Is er op aarde een man, die gelukkiger is dan ik?”
Toen repliceerde hij:
“Ongetwijfeld niemand… Alleen vraag ik me af… Die vogel, waarvan de veer zo wonderlijk is, hoe zou
die zelf wel zijn? Als u die bezat…!”
“Maar hoe die te verkrijgen?” vroeg de padisjah.
“De jongen, die de veer van de vogel heeft gevonden, kan vast wel de vogel zelf gaan halen, als u het hem
vraagt,” antwoordde de vizier.
De padisjah liet dus de prins roepen.
“Jij moet voor mij de vogel zoeken, aan wie deze veer behoort, zoniet dan is het gedaan met je hoofd,” zei
hij hem.
De arme jongen wist niet wat te doen. Toch durfde hij niet te weigeren. Hij ging terug. Daarna ging hij
zijn paard roskammen; geheel in zijn werk verdiept, mompelde hij in gedachten. Plotseling sprak het
paard tegen hem:
“Prins, had ik je niet gezegd, dat die veer je zorgen zou baren…? Je hebt niet naar me geluisterd en zie
daar…! Maar thans staat je eer op het spel, we moeten de vogel gaan halen. Luister goed naar me,”
voegde hij toe, “je moet terstond naar de padisjah gaan en hem vragen om een hele vette muilezel. En we
zullen tezamen gaan naar de Berg Kaf. Deze vogel is de koning van het gevleugelde volk. Een keer per
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jaar verzamelt hij zijn volk aan de voet van de berg. De reünie zal binnenkort plaatsvinden. Eenmaal daar
moet je de muilezel slachten, in stukken snijden en overal het vlees verspreiden. Je moet een beetje aan de
flanken van het beest laten zitten. Jijzelf moet in het karkas kruipen en je daar aldus verborgen houden
onder de grote boom. De vogels zullen bijeenkomen. Hun padisjah zal de laatste zijn die komt. Allen
zullen vergaderen en onder elkaar discussiëren. Tenslotte zal de koning hen toestemming geven om te eten
en ze zullen zich storten op de brokken van het in het veld uitgestrooide vlees. De koning zelf zal zich
neerlaten op het karkas, dat hij met snavelslagen zal bewerken. Op dat moment moet jij hem grijpen en
voordat hij de tijd heeft om een kreet te slaken, moet jij zijn kop tussen zijn veren stoppen. Meteen klim je
op mij en we zullen zonder getreuzel opbreken.”
Aldus sprak het paard.
De prins deed alles wat het paard hem gezegd had: hij nam de muilezel en ging op weg. Ze bereikten de
voet van de Berg Kaf op tijd. Hij verborg zijn paard. Hij doodde de muilezel en sneed hem vervolgens in
stukken. Zelf kroop hij in het karkas temidden van de brokken vlees, die er nog aanzaten. Even later
kwamen de vogels van alle kanten aanvliegen naar de voet van de berg. Ze kwetterden, zachtjes met de
vleugels flapperend. Plotseling zwegen de stemmen, een gedruis doorbrak de stilte. De prins hief zijn blik
op naar de hemel en zag een lichtmassa neerdalen. Hij sloot meteen de ogen (zoals het paard hem
aangeraden had), om niet voor altijd verblind te worden, zo sterk was de glans van de vogel. Deze daalde
heel zachtjes neer; hij onderhield zich enige tijd met zijn onderdanen, daarna gaf hij hen toestemming om
te eten en alle stortten zich op de stukken vlees. Hijzelf zette zich op het karkas van het gedode dier en gaf
er een snaveltik op. Op hetzelfde moment greep de jongeman hem, stak de kop van de vogel onder zijn
vleugel en sprong op het ros, dat hij in galop zette. Ze kwamen weldra in de stad.
De padisjah werd bij het zien van de vogel gek van vreugde. Hij liet de prins vertrekken. Het paleis was
met de vogel van licht vervuld. Toen vroeg de padisjah weer aan de vizier: “Is er een koning, die
gelukkiger is dan ik?”
“Dit alles is heel mooi,” antwoordde de vizier, “maar… Ziet u, padisjah, uw paleis is eigenlijk te pover
voor zo’n vogel. Als gij een woning van ivoor had, want de vogel en het paleis zullen goed samengaan!”
“Wie zou voor mij een paleis van ivoor kunnen bouwen? En waar zoveel ivoor vinden?” vroeg de vorst.
“Ik denk, dat de jongen, die zich van de vogel heeft meester gemaakt, u ook het ivoor moet verschaffen,”
insinueerde de vizier.
Meteen worden boodschappers gezonden naar de herberg… De padisjah laat zijn wens weten aan de
jongeman. De arme jongen is heel onthutst. Het paard begint dan te spreken:
“De vlucht nemen zou jou onwaardig zijn… Vooruit, maak je voorbereidingen: je moet de padisjah
vragen om kruiken vol raki en een detachement soldaten. We moeten naar het Woud der Olifanten gaan.
Daar bevindt zich een meer. De olifanten komen er op het middaguur uit drinken, op het uur waarop de
zon het warmst is. Jij moet al de raki in het water van het meer gieten. Jij en je soldaten, jullie moeten je
dan goed verstoppen. De olifanten zullen dronken van dit water stomdronken omvallen. Dan moeten jullie
hen de slagtanden uitrukken.”
De jongeman doet alles, wat het paard hem gezegd had: hij neemt de kruiken raki en vergezeld van
soldaten gaat hij naar het meer, waarin hij al de drank uitgiet. Ze verbergen zich. Op het middaguur wordt
de hitte verstikkend en meteen verschijnen de olifanten. Maar zodra ze hun slurven in het water van het
meer bevochtigen, trekken ze terug. Daarna wordt de hitte nog heviger en de olifanten, die de dorst niet
langer kunnen verdragen, keren terug om hun dorst te lessen. En meteen vallen alle dronken neer. Men
rukt hun slagtanden uit. De boden gaan het goede nieuws melden. Meteen begint men met het karwei: men
zet steigers op, men bouwt, vervolgens dekt men het paleis af; daarna wordt alles gemeubileerd, versierd,
opnieuw opgemaakt. De padisjah laat een kooi maken van goud en diamanten voor de vogel en men zet
hem op de mooiste plek van het paleis. De padisjah zelf zet zich op de troon en van vreugde verrukt roept
hij zijn vizier:
“Welnu, wat zeg je ervan? Ben ik nu niet de gelukkigste soeverein ter wereld?”
“Welzeker, mijn padisjah. Alleen… Ge zou bij u in dit paleis van ivoor de Schoonheidskoningin als gezel
moeten hebben.”

Cor Hendriks, Turkse Sprookjes (PDF april ’16) 29

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


“Wie zou de Schoonheidskoningin niet begeren? Ik zou haar graag willen bezitten… Maar al de koningen
ter wereld hebben geprobeerd haar te schaken, niemand is er in geslaagd. Hoe zou ik kunnen slagen, ik,
waar zoveel anderen gefaald hebben?”
“De jongen, die de vogel heeft geroofd en die u het ivoor van dit paleis heeft gegeven, kan vast u de
Schoonheidskoningin brengen,” antwoordde de vizier.
Daarop werden boodschappers gezonden naar de jongeman en deelden hem de wil van de padisjah mee.
“Dat is het toppunt,” zei de jongeman bij zichzelf.
En bezorgd ging hij naar zijn paard, dat hem aldus toesprak:
“Welnu, mijn prins, wij zullen deze nieuwe proef wagen, daarna zullen we rust hebben en zullen we naar
ons land terugkeren. Juist die aarde, die je zoekt en die de hoeven van het paard van je vader nog niet
beroerd hebben, bevindt zich onder het borduurraam van de Schoonheidskoningin. Aldus zullen we in één
klap de remedie hebben.”
De prins besteeg het paard, dat dagen en dagen doorgaloppeert. Tenslotte komen paard en ruiter aan bij de
tuin van de Schone. Het was ochtend, de ochtendschemer verbleekte; het paard zei:
“Stijg af, mijn prins. Je moet de tuin betreden. Je moet zeven takjes afsnijden van de doornenroos. De
Schone komt elke morgen borduren aan haar borduurraam, voor het opkomen van de zon. Jij moet haar
heel zachtjes van achteren benaderen en je moet haar bij de haren grijpen. Daarna begin je haar te slaan
met de rozentakjes. Je moet haar slaan tot ze roept: ‘Genoeg!’ Alleen dan moet je haar nemen en hier
brengen.”
De prins betreedt de tuin, zoals het paard het hem gezegd had, en snijdt de takken van de rozenstruik. Op
dat moment ontwaart hij de Schoonheidskoningin, blond en als het licht, gezeten voor haar borduurraam,
gebogen over haar borduurwerk. Meteen rent hij naar haar, grijpt haar bij de haardos en begint haar te
slaan met de doornige twijgen. Tenslotte roept de Schone:
“Genoeg, jongeman. Ik zou voor jou mijn leven offeren. Ik wachtte slechts op een dappere als jij.”
En allebei gezeten op het paard reden ze naar het paleis van de padisjah. In de stad aangekomen
presenteerde de prins zijn vangst aan de soeverein en keerde zelf terug naar zijn herberg. Hij had ook in
zijn boezem de genezende aarde, die hij had genomen onder het borduurraam van de Schone. Hij ging
slapen, rustig, in zijn herbergkamer.
Men had de Schoonheidskoningin in de harem van de oude padisjah gezet. Toen de avond gekomen was,
ging deze naar de deur van de Schone.
“Schoonheidskoningin,” zei hij, “doe open opdat ik je gezelschap hou.”
“Scheer je weg, oude zot,” antwoordde de Schone hem, “wat wil je dat ik op je val in de staat, waarin je je
bevindt? Als je een goed onthaal van mijn kant wilt hebben, moet je mijn merries laten komen, die op een
eiland zijn, voorbij de Zeven Zeeën. Als de merries gekomen zijn, moet je je baden in hun melk en je zult
verjongen; alleen dan zal ik je toelaten in mijn kamer.”
“Maar wie zou ze hierheen kunnen brengen, die merries?” vroeg de padisjah.
“De dappere, die me geschaakt heeft,” antwoordde de Schone.
Men deelde de jongeman dit nieuwe verlangen van de padisjah mee. Hij klom nogmaals op zijn paard en
beiden kwamen aan de oever van de zee. Het paard zei toen:
“Je moet veertig buffels kelen; je moet ze villen en je moet me bedekken met de veertig huiden van die
dieren. Daarna moet je je verbergen achter deze bosjes. Ik, ik zal een hinnik slaken. Dan zal de Hengst van
de Zee uit de golven opduiken. Meteen zullen wij, hij en ik, beginnen te vechten. Hij zal al de
buffelhuiden verscheuren, de een na de ander. Maar bij de veertigste zal hij uitgeput zijn. Dan moet je op
hem mijn zadel leggen en hem bestijgen. Hij zal meteen in de golven springen en je meenemen naar het
eiland, waar de merries zijn. Je moet de beie en de voskleurige nemen en hen hier brengen. Daarna zullen
wij ze naar de padisjah voeren.”
Zoals het paard gezegd had, gaan allebei naar het strand. De prins bedekt zijn ros met de huiden van
veertig buffels en verbergt zich. Het paard hinnikt en de hengst verschijnt. De twee dieren vechten met
elkaar… Vervolgens zadelt de jongeman de hengst, klimt erop, stuift de zee in en beiden staken de oceaan
over… Aangekomen op het eiland maakt de jongeman zich meester van de twee merries, de voskleurige
en de beie, en brengt hen naar de padisjah.
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Diezelfde avond kwam de padisjah weer aan de deur van de Schone:
“De merries zijn er, mijn Sultane, maar wie moet ze melken?” zei hij.
“De dappere, die mij geroofd heeft,” antwoordde de Schone; “laat hij zich bedekken met mijn sjaal en zich
insmeren met mijn parfum: aldus zal hij de merries kunnen melken.”
Men ontbood de jongeman. Hij ging de merries melken, daarbij de voorschriften van de Schone volgend:
de melk van de voskleurige deed hij in een gouden kuip, die van de beie in een zilveren kuip. Hij zond de
twee kuipen naar de Schone. Die ontkleedde de padisjah en begon hem te wassen met de melk van de beie
merrie. Naarmate zij wreef, ging het vlees van de padisjah aan flarden, op het laatst bleef van heel zijn lijf
slechts een hoopje botten over.
“Breng deze mest weg en begraaf die,” zei toen de Schone.
Daarna baadde ze de prins in de melk van de voskleurige merrie om hem onkwetsbaar en onsterfelijk als
zijzelf te maken.
Vervolgens vierden zij hun huwelijk gedurende veertig dagen en veertig nachten.
Ze brachten een vreedzaam en gelukkig leven door in dat land, maar de jongeman had zijn zorgen. De
Schoonheidskoningin bemerkte het en vroeg:
“Waarom ben je zo triest…? Je bent op de troon van de padisjah gestegen, je hebt als vrouw de
Schoonheidskoningin… Wat mankeert je nog?”
“Ach, mijn koningin! Ikzelf ben een padisjahzoon,” antwoordde de jongeman; “ik heb alles verdragen
gedurende zeven jaar, om de remedie te verkrijgen, dat de kwaal van mijn vader zou genezen. En het is
precies aan deze vader, dat ik denk.”
Bij deze woorden begon de Schone de voorbereidingen te treffen en weldra namen ze de weg, die hen
moest brengen naar het land van de prins.
Ze reisden dagen en dagen; toen ze tenslotte nabij de stad waren, werden boden uitgezonden om het goede
nieuws aan te kondigen. De blinde padisjah kon niet geloven, dat zijn zoon nog in leven was. Maar reeds
kwam de prins aangesneld en zei hem:
“Vader, zie hier de remedie voor je ogen…”
“Waar heb je hem gevonden, mijn zoon?” vroeg de padisjah.
“Onder het borduurraam van je schoondochter,” antwoordde de prins.
“Wie? Mijn schoondochter?”
“De Schoonheidskoningin, vader.”
De padisjah, vol vreugde en bewondering, wreef zijn ogen met deze aarde en zijn ogen gingen meteen
weer open voor het daglicht. Men vierde opnieuw het huwelijk door feesten, die veertig dagen en veertig
nachten duurden. Men doodde dieren als offer. Men deelde helva (Arabische zoetigheid) uit aan iedereen.
En iedereen was tevreden… Moge het hetzelfde voor ons allen zijn…

9. Keloghlan die de Vrouw-der-Dapperen wou trouwen15 

15 De Vrouw-der-Dapperen trouwen betekent hier: een daad van bravour verrichten, een klapper, die het recht geeft
“dapper” te worden genoemd. Het lijkt Boratav een restant van een oude Turkse gewoonte, volgens welk een kind
zijn mannennaam krijgt, wanneer hij zijn mannelijkheid heeft bewezen door een opmerkelijke daad: gevecht, jacht,
race, etc. Deze epische trek past zich hier aan aan de omgeving van een sprookje van Keloghlan, die vaak een type is,
die het gewone volk voorstelt, terwijl de epische helden altijd van aristocratische afkomst zijn.
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Er was eens een Keloghlan16, die met zijn moeder woonde, een arme vrouw. Deze Keloghlan bracht zijn
avonden door in het buurtcafé, gezeten in een hoek, om te luisteren naar de voorstellen van de
jongemannen. Wanneer een van hen zich op de borst klopte voor een of andere klapper, repliceerden de
anderen hem meteen:
“Jij, die zo goed opschept, aangezien je zoveel moed hebt, ga toch de Vrouw-der-Dapperen zoeken om
haar gemaal te worden!”
En dat herhaalde zich vaak. Keloghlan verbeeldde zich tenslotte, dat hij de held zou kunnen zijn van een
dergelijk avontuur.
Op een avond dus zei hij bij zijn thuiskomst tegen zijn moeder:
“Ik vertrek om de Vrouw-der-Dapperen te zoeken om haar gemaal te worden.”
“Wat…? Hoe…?” vroeg de goede vrouw.
En aangezien Keloghlan herhaalde, dat hij op zoek ging naar de Vrouw-der-Dapperen, deed ze al dat wat
ze kon, maar vergeefs, opdat hij van dit project afziet. Toen verloor ze haar geduld en riep uit:
“Welnu! Loop jij naar alle duivels. Ik zal tenminste verlost zijn van zo’n nietsnut als jij.”
Keloghlan verliet dus zijn huis, ging daarna de stad uit. Hij nam een weg op goed geluk, liep, liep lang…
Door de dalen en door de bergen, liep hij ’s zomers, liep hij ’s winters, liep hij gedurende zes maanden en
toen hij aan het eind van deze zes maanden zich omdraaide om de afgelegde weg te zien, merkte hij, dat
hij toch maar een stuk weg had afgelegd precies ter lengte van een gerstekorrel…17 Tenslotte zag hij een
rookwolk op de top van een berg. Hij begon te klimmen. Toen hij op de top was aangekomen, vond hij
een menseneetster gezeten, die de rug naar de kant van de zon had, ongetwijfeld om zich te warmen. Ze
had de borsten op haar rug gesmeten, zo groot waren ze. Keloghlan naderde haar van achteren, zonder dat
ze hem zag, nam haar borsten, waaraan hij ijverig begon te zuigen. Toen zei de menseneetster tegen hem:
“Ha, Keloghlan! Je bent heel slim geweest om mijn melk gezogen te hebben, anders had ik van jou slechts
een hapje gemaakt. Aldus ben je ontsnapt aan mijn tanden, maar het is nog niet afgelopen: want mijn
zonen zullen weldra thuiskomen en als ze je zien, hoed je dan maar… Ik moet je voor hun ogen
verbergen.”
Na aldus te hebben gesproken veranderde ze hem met een knip voor de neus in een veger, die ze achter de
deur zette.
Kort daarop kwamen de Jonge-Menseneters aan, die de grond onder hun stappen lieten kraken.
Nauwelijks in het huis getreden, begonnen ze de lucht op te snuiven:
“Hé, onze moeder! Het ruikt hier naar mensenvlees,” zeiden ze.
“Mensenvlees? Gaat er maar naar zoeken als jullie dat begeren, ik zal tevreden zijn er mijn deel van te
krijgen. Voor het moment moeten jullie je tevreden stellen met dat wat jullie tussen je tanden rest!”
Daarop bewapenden de menseneters zich ieder met een boomtak en begonnen tussen hun tanden te
peuteren… En, krak, hier een arm, en krak, daar een been, die ze eruit haalden… De menseneetster, hun
moeder, raapte al deze troep op en deed die in een ketel om het avondeten te bereiden.
De menseneters gingen zitten om het maal af te wachten. Toen vroeg de menseneetster hen:
“Welnu, mijn zoons, laten we veronderstellen, dat een mensenzoon hierheen was gekomen en dat hij had
gedronken van mijn borst… Wat zou er gebeuren met deze mensenzoon, vanwege het feit, dat hij mijn
melk had gezogen?”
“Hij zou onze broer zijn geworden,” antwoordden haar de menseneters.

16 Keloghlan (kel = schurftig; oghlan = jongen) is het populairste en meest beminde type van het Turkse sprookje: hij
representeert de doorzetter, de slimmerik, de listige: van arme afkomst, vaak geminacht en miskend door zijn
omgeving, te beginnen met zijn verwanten (vaak is hij wees, zoals hij een nietsnut is, het is zijn arme moeder, die
voor zijn onderhoud zorgt): door zijn intelligentie en door zijn geluk slaagt hij voor de proeven, komt aan zijn
doelen, bereikt vaak de hoogste bestemmingen. Hij is niet persé schurftig: dit attribuut van de held lijkt weinig van
doen te hebben met deze ziekte; volgens mijn grootmoeder (in 1952 als 95-jarige gestorven) noemde men in haar
land (Ibradi, nabij Anatolië) aldus de jongste van een gezin.
17 Sprookjesformule om een lange reis uit te drukken
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“En dan, zouden jullie hem hebben opgegeten?”
“Wij zouden hem in het geheel niet hebben opgegeten, want hij zou onze broer zijn geweest.”
“Welnu, die broer, hebben jullie hier,” zei de menseneetster.
En meteen gaf ze hem, door de bezem achter de deur een klap te geven, zijn menselijke gedaante terug en
Keloghlan zette zich in een hoek, naast zijn menseneter-broers.
Toen het diner klaar was, zetten allen zich aan tafel en aten met smaak de soep van armen en benen, die
gekookt waren in de ketel. Daarna ging iedereen slapen. De menseneetster zorgde ervoor dat haar zonen
goed bedekt waren. Keloghlan zelf kroop in het bed, dat de menseneetster voor hem gemaakt had.
Na een tijdje kwam de menseneetster vragen:
“Wie slaapt? En wie slaapt er niet?”
Al de jonge menseneters waren diep in slaap en ze snurkten reeds. Maar Keloghlan was nog wakker. Hij
antwoordde:
“Mevrouw, alleen ik, Keloghlan, slaap niet.”
“Waarom slaap je niet, mijn zoon?”
“O,” antwoordde Keloghlan, “als ik de slaap niet kan vatten, stond mijn vorige moeder op om baklava en
börek (gebak van bladerdeeg met gestampte noten en suiker; bladerdeeg met hachee, soms kaas) voor me
te maken; ik viel in slaap na te hebben gegeten.”
“A! die beroerde Kel!” gromde de menseneetster woedend.
Maar ze moest opstaan, omdat ze geen ander middel had om Keloghlan te laten slapen. Ze kneedde deeg
en maakte ermee eerst een schaal baklava, daarna een met börek. Ze gaf die aan Keloghlan, die zich niet
liet smeken om ze met smaak te eten.
Na enige minuten kwam de menseneetster terug:
“Wie slaapt? En wie slaapt niet?” vroeg zij.
“Mevrouw, alleen ik, Keloghlan, slaap niet.”
“Waarom slaap je niet, mijn zoon?”
“Dat komt, omdat de baklava en de börek in mijn maag geplakt zijn. Als mijn vorige moeder er was,
roosterde ze een schaap voor me, dat ze had gevuld met rijst. Ik at het gevulde schaap en misschien zou ik
dan geen buikpijn hebben…”
De menseneetster werd nog woedender, maar ze had geen ander middel om Keloghlan te laten slapen. Ze
stond op, roosterde een lam en vulde het met rijst. Daarna gaf ze het aan Keloghlan, die het opat zonder
het zich twee keer te laten zeggen. Hij ging opnieuw liggen.
De menseneetster wachtte enige tijd, waarna ze opnieuw kwam vragen:
“Wie slaapt? En wie slaapt niet?”
“Mevrouw, alleen ik, Keloghlan, slaap niet.”
“Waarom slaap je niet, mijn zoon? Je hebt genoeg gegeten om lange tijd geen honger te hebben…”
“Het is juist al dit gevreet, dat me pijn begint te doen in mijn buik… Ik zou naar buiten willen gaan om me
te ontlasten.”
“En als je de vlucht neemt, ongeluks-Kel?”
“Denk je, moeder? Waarom zou ik een dergelijke zotheid doen? Maar als je geen vertrouwen in mijn
woord hebt, maak dan een touw aan me vast…”
De menseneetster deed een touw om het middel van Keloghlan en hield het andere eind vast. Keloghlan
ging naar het “plekje”, bevrijdde zich van het touw en bevestigde het aan de balk. Daarna zet hij het op
een lopen. De menseneetster wachtte een tijdje, waarna ze riep:
“Hé, Keloghlan!”
Geen antwoord. Ze riep nog een keer. Geen kik. Ze trok toen aan het touw en sloopte in een klap het
bouwsel. En toen ze zag, dat er aan het eind van het touw niets zat, wat op Keloghlan leek, werd ze
woedend haar prooi te hebben laten ontsnappen, bedrogen te zijn en haar toilet te hebben gesloopt. Ze
zette de achtervolging van Keloghlan in. In de tuin van de menseneetster was een grote boom. Ze greep
hem beet, rukte hem uit en legde hem op haar schouder bij wijze van stok. Op de boom waren vogels
gezeten in grote getale, die met heldere stem zongen en die zeiden:
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“Djîtô djitemâ djîk,
djîtô djitemâ djîk!”

En de einden van de ceintuur van de menseneetster, tegen elkaar stotend, antwoordden haar:
“Changuirle têfi,
manguirla kodja!”

Keloghlan, aan het eind van zijn krachten, teruggekeerd zijnde, ziet dat de menseneetster op hoogste
snelheid nadert. Hij ontwaart een kikker, die hem aankeek:
“O kikker, mijn zustertje,” dat bad hij haar, “verberg me ergens, anders zal de menseneetster me
opvreten.”
De kikker stopte hem toen in de moerasbiezen en zij zette zich op hem. Maar toen ze van nabij de
menseneetster in woede zag, verloor ze alle moed en riep:
“Scheer je weg, Keloghlan! Ze zou me best met jou kunnen opslokken en ik wil me niet aan zo’n risico
blootstellen.”
En Keloghlan moest weggaan… Na weer een tijdje gerend te hebben ontmoette hij een schildpad.
“O mijn zustertje Schildpad, voor de liefde Gods, verberg me ergens, smeek ik je!”
De schildpad stopte hem in een hoek van haar schild. Maar bij het zien van de menseneetster, die naderde,
verloor ook zij alle moed.
“Scheer je weg, Keloghlan,” zei ze, “ze maakt me bang, net als jou, deze menseneetster, en ik wil haar
niets in de weg leggen.”
Keloghlan brak weer op en kwam bij een egel, die, gezeten midden op de weg, zijn handmolen
ronddraaide om zijn tarwe te malen. En de twee delen van de molen zongen:

“Tsjikikli tsjikinaki
tsjikikli tsjikinaki!”18

“Zou je zo vriendelijk willen zijn me ergens te verbergen? Want de menseneetster achtervolgt me. Ik zou
je heel dankbaar zijn, mijn broertje Egel!”
“Maak je geen zorgen,” antwoordde de egel, “kom, zie daar een veilige plek voor je.”
En op die woorden stopte de egel Keloghlan in een gat tussen de twee molenstenen. Daarna ging hij weer
door met zijn werk. En de molenstenen zongen steeds:

“Tsjikikli tsjikinaki
tsjikikli tsjikinaki!”

Het duurde niet lang of de menseneetster kwam en zei tegen de egel:
“Wil je me Keloghlan uitleveren? Ik weet best, dat jij hem hebt verstopt.”
De egel, de doverik spelend, ging door met zijn molen draaien en de molen zong steeds:

“Tsjikikli tsjikinaki
tsjikikli tsjikinaki!”

De vogels op de boom antwoordden:
“Djîtô djitemâdjîk,
djîtô djitemâdjîk!”

En de einden van de ceintuur van de menseneetster dreigden:
“Changuirle têfi,
manguirla kodja…!”

De menseneetster, die zag, dat haar dreigementen nergens toe dienden, liet slechts een “hüluuuup…”
horen en de egel werd opgeslokt. Maar in de buik van de menseneetster liet hij zo goed zijn naalden lopen,
dat weldra hij het lijf van het boze wezen doorboorde, en zie hem daar opnieuw bij zijn molen, die weer
begon met zingen:

“Tsjikikli tsjikinaki
tsjikikli tsjikinaki…!”

18 Tsjikik: verstuiking; tsjikin: klein pakje linnengoed of andere spullen.
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De menseneetster slokte hem nog een keer op; de egel liet nogmaals zijn naalden spelen, doorboorde haar
buik en zette zich aan zijn molen alsof niets gebeurd was en de stenen begonnen weer te zingen:

“Tsjikikli tsjikinaki
tsjikikli tsjikinaki…!”

De menseneetster slokte hem een derde keer op, de egel liet nogmaals zijn naalden werken, maar deze
keer wordt het lijf van de menseneetster als een schuimspaan en ze deed alsof ze dood was. Keloghlan
kwam toen uit zijn verbergplaats, nam zijn pennenmes, sneed de twee oren van de menseneetster en stopte
die in zijn zak.
Daarna hernam hij zijn weg, kwam terug in zijn dorp en zonder treuzelen betrad hij het café… De
jongemannen waren weer allemaal bijeen en iedereen vertelde zijn geschiedenis… En wanneer eentje
opschepte over zijn fraaie daden, bespotten de anderen hem:
“Kijk nou, je praat alsof je de man van de Vrouw-der-Dapperen was geworden…”
Maar ditmaal haalde Keloghlan, toen hij de scherts hoorde herhalen, de twee bloederige oren uit zijn zak
en wierp ze voor de knullen:
“Jullie doen niets anders dan praten over het gaan trouwen met de Vrouw-der-Dapperen; terwijl ik, ik kom
terug van bij haar; zien jullie wel… Niet alleen ben ik haar man geworden, maar ik heb haar de oren
afgesneden…”
De aanwezigen bewonderden de durf van Keloghlan, feliciteerden hem en overlaadden hem met cadeaus.
Sinds zijn vertrek was zijn moeder in de rouw. Ook zij vierde de komst van haar zoon en alles eindigde in
vreugde.

10. Hizir19

Er was eens, en er is niet meer… Er was een padisjah. Deze padisjah liet op een dag bekend maken door
de openbare omroepers:
“Wie Hizir zal vinden en hem bij me brengen, hem zal ik alles geven, wat hij kan wensen.”
Maar wie zou Hizir weten te vinden? Niemand kan hem zijn groeten brengen.
Maar er was in die stad een arme man, de vader van een hele bende kinderen. Hij zei tegen zijn vrouw:
“Vrouw, hoe dan ook, we gaan allemaal sterven van de honger. Het beste is, dat ik de padisjah ga zeggen,
dat ik Hizir zal kunnen vinden. Ik ga hem om veertig dagen uitstel vragen en ook om wat om de kinderen
hun hele leven te voeden. Hoe erg ook, aan het eind van de veertig dagen laat de padisjah me ophangen,
omdat ik me niet zal hebben gehouden aan mijn belofte, opdat jullie tenminste je geen zorgen meer zullen
hoeven te maken voor jullie dagelijks brood; jullie zullen gerust zijn voor de rest van jullie dagen.”
De vrouw hield veel van haar man. Ze deed alles om hem af te laten zien van zijn project, maar de man
wou niets horen. Hij ging dus de padisjah opzoeken.
“O mijn padisjah,” zei hij, “ik zal Hizir vinden. Maar jij moet me daarvoor veertig dagen uitstel toestaan
en me tegelijkertijd het onderhoud van mijn gezin gedurende deze veertig dagen garanderen.”
De padisjah schreef aan de lieden van zijn magazijnen voor aan de man alles te geven, wat hij zou
begeren. En de arme nam gedurende deze veertig dagen allerhande proviand mee, wat voortaan zou
voldoen in de behoeften van heel zijn gezin.
De eenenveertigste dag liet de padisjah onze man halen door zijn adjudant. Deze bracht hem voor de
padisjah, die hem vroeg:
“En Hizir? Heb je hem gevonden?”
De man antwoordde:
“Nee, mijn padisjah.”

19 Hizir (Arab. Khadir): groen; mythisch personage, die van oorsprong een godheid van de vruchtbaarheid voorstelde
in de Moslimtraditie; hij heeft o.a. in deze traditie de kwaliteiten van Elia uit de Bijbel, van de Christelijke St. Joris
verkregen. Het volkse bijgeloof bekent dat hij op de dag van zijn feest op aarde afdaalt en ook in zeldzame gevallen
aan de ogen der mensen; wie hem ontmoet, kan van hem de realisatie van al zijn wensen verkrijgen.
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En hij voegde toe:
“Wil je dat ik je de waarheid zeg? Welnu, ik dacht er zelfs niet over om hem te zoeken. Ik heb aldus
gesproken, omdat ik tot uiterste ellende gereduceerd ben en het was om mijn gezin te verzekeren van wat
te eten gedurende veertig dagen.”
Toen vroeg de padisjah aan een van de drie aanwezige viziers:
“Wat moeten we doen met deze man, die gewaagd heeft de padisjah te bedriegen?”
“Hij moet in stukken gehakt worden en ieder stuk opgehangen aan een haak bij een slager,” antwoordde
de vizier.
Juist op dat moment was een kind verschenen, dat zich nabij de arme ophield. Op dit antwoord van de
vizier zei het kind:
“Ieder naar zijn afkomst…”20

De padisjah vroeg ditmaal aan zijn tweede vizier, wat men moest doen met degene, die had gelogen tegen
de soeverein.
“Hij moet levend gevild worden en opgezet worden,” antwoordde de vizier; “aldus kunnen de mensen
ervan een lesje leren en niemand zal voortaan wagen zijn soeverein te bedriegen.”
“Ieder naar zijn afkomst,” repliceerde het kind weer.
De padisjah stelde tenslotte dezelfde vraag aan zijn derde vizier, die antwoordde:
“Heer, het is een arme drommel, die, gedwongen door de honger, deze misstap heeft begaan. Uw
waardigheid, uw grootheid zullen u aanbevelen hem gratie te verlenen.”
En het kind, vlakbij de schuldige, bleef herhalen:
“Ieder naar zijn afkomst…”
Toen richtte de padisjah zich tot het kind:
“Maar wie ben jij toch? Zie daar, ik vroeg aan mijn drie vizieren hun advies over deze vraag, ieder
antwoordde en jij, jij repliceerde iedere keer met deze zelfde woorden: ‘Ieder naar zijn afkomst…’ Wat
heb je daarmee willen zeggen?”
“Zie hier, wat ik heb willen zeggen, o mijn padisjah,” antwoordde het kind; “de vader van uw eerste vizier
was een slager; de vizier heeft het bewijs van zijn afkomst geleverd door het oordeel, dat hij heeft
uitgesproken. Uw tweede vizier was matrassenvullerszoon; dat heeft hij bewezen door de straf, die hij op
de schuldige wilde toepassen. Uw derde vizier, vizierszoon, heeft bewezen, dat hij zijn titel en zijn
afkomst waardig was. Wat mij betreft, ik ben hier gekomen, opdat deze arme man niet in je
tegenwoordigheid in verlegenheid gebracht wordt: ik ben de Hizir, die je zoekt, en hij, je derde vizier, is
de vizier, die je zou moeten zoeken…”
En op deze woorden verdween hij in een oogwenk de deur uit. De padisjah liet zijn adjudanten achter hem
aanrennen, maar het was te laat, zij slaagden er niet in hem te vinden.
De padisjah liet terstond zijn twee eerste viziers onthoofden. Hij benoemde de derde
waardigheidsbekleder tot Eerste Vizier. Hij overlaadde met geschenken en goud de arme man, die naar
huis ging vol vreugde en voortaan kon genieten van al de gelukzaligheden van deze aarde.

11. De jaloerse zusters, of Telli-Top21

Er was eens en er is niet meer… In de oude tijden, toen de zeef in het stro was, toen de kameel publieke
omroeper was en de vlieg kapper… Geen kroes22 in de oude hammaan, geen pand van de badjas23, dat niet
in lompen viel, en geen grenzen aan heel dit gelieg…
20 Dit gezegde wordt in zijn Arabische vorm geciteerd: hieruit concludeert Boratav, dat het verhaal afkomstig is uit
een boek, althans deze versie.
21 Telli-Top: lett. bol zilver- of gouddraad; top: bol, ballon, betekent ook: lap (rol) stof. Volgens de vertelster is de
Telli-Top een zeer kostbare stof van vroeger. (Telli komt in dialect voor in de betekenis: bruidsmantel, ongetwijfeld
omdat die met zilver- of gouddraad geborduurd was.)
22 Tas: kroes om water over je te gieten in het badhuis.

Cor Hendriks, Turkse Sprookjes (PDF april ’16) 36

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Wie geen “ho!” zegt, kan de schurft krijgen…
“Ho!”
“Ik, ik schijt, jij, jij wast het weg…” 
Welnu, er was een rijke handelaar, die naar Egypte wou gaan om koopwaar te kopen. En hij had drie
dochters, die hij alvorens te vertrekken bij zich riep.
“Mijn dochters, wat willen jullie, dat ik voor jullie als geschenk meebreng?” vroeg hij hen.
De oudste dochter wilde een naline (houten badschoen) hebben, d.w.z. badschoenen van goud. De een na
oudste vroeg om een badkroes van goud.
“En jij, wat verlang jij, mijn dochter?” vroeg de koopman aan de jongste.
“Ik zal het je zeggen na mijn schoollerares te hebben geraadpleegd,” antwoordde de jongste dochter.
En zij ging raad vragen aan haar lerares.
“Laat hij je een ‘Telli-Top’ brengen,” zei deze.
Daarop ging de kleine terug naar haar vader en zei tegen hem:
“Lieve vader, mijn lerares heeft me aangeraden je te vragen om een Telli-Top. Als je hem vergeet, zal je
op je weg duisternis voor je en licht achter je hebben,” voegde ze toe.
De koopman vertrok. In Egypte kocht hij de geschenken voor zijn twee oudste dochters, maar hij vergat
dat voor de jongste. En hij ging scheep om terug te keren. Maar nauwelijks had de boot de haven verlaten
of het werd ervoor zwart als de nacht, zo zwart, dat men het niet meer kon sturen. Daarop begonnen de
mensen, niet wetend wat te doen, elkaar te vragen of niemand een belofte vergeten was te vervullen. De
man herinnerde zich toen dat hij de Telli-Top voor zijn dochter vergeten was. Hij keerde naar de haven
terug, kocht de Telli-Top en hernam de boot, die in staat was zijn route te vervolgen.
Thuis teruggekomen kreeg hij een liefdevol onthaal. ’s Avonds pakte hij zijn bagage uit, verdeelde de
cadeaus. Maar dat van de jongste verwonderde iedereen. De twee oudsten konden de hele nacht geen oog
dichtdoen. Zij zweerden tot de dageraad samen over wat ze moesten doen om zich van de Telli-Top
meester te maken.
“We gaan het zusje doden en zo zullen wij het mooie geschenk hebben,” zeiden ze tegen elkaar.
Ze besloten haar mee te nemen naar het veld de volgende morgen vroeg.
En inderdaad, de dag erop gingen ze hun vader bezoeken.
“Wij zouden, als je het ons toestaat, een veldtocht willen houden,” zeiden ze tegen hem.
“Goed,” zei de vader.
Ze gingen dus naar het veld en kwamen bij een put.
“Wel, wat zou er wel op de bodem zijn?” zeiden de twee oudsten, in de put kijkend.
De kleinste, nieuwsgierig, wilde op haar beurt kijken; toen duwden de twee anderen haar bruusk en het
arme meisje viel erin. Het was echter een uitgedroogde put.
De twee oudsten, ervan overtuigd hun jongste [zus] verdronken te hebben, keerden naar huis terug. Toen
de vader hen alleen zag, vroeg hij hen:
“Waar is dan jullie zuster?”
“Ach vader,” zeiden zij met een hypocriete houding, “wij hebben haar duidelijk gezegd, dat ze ons niet
moest verlaten, maar ze heeft niet naar ons geluisterd, ze is van ons weg gegaan en in het woud heeft een
wolf haar verslonden…”
“Zijn jullie daar zeker van? Hebben jullie de wolf haar zien opeten?” vroeg de vader.
“Wij hebben het met eigen ogen gezien. De wolf verscheurde haar en heeft haar verslonden,”
antwoordden zij.
De vader huilde, beklaagde zich veel, want hij hield meer van de jongste dan de anderen. Ook de oudsten
deden alsof ze moesten huilen.
Ondertussen kwamen langs de put reizigers. Ze hadden dorst, ze wilden water putten. Omdat ze geen
ander schepmiddel hadden, bevestigden ze aan het uiteinde van een touw de kabak, muziekinstrument
gemaakt met een kalebas. Ze lieten hem neerzakken in de put. Toen ze hem ophaalden, was hij knap
zwaar en de reizigers dachten, dat hij water bevatte. Maar ze waren behoorlijk verbaasd, toen ze

23 Pechtémal: badkledij van de lendenen tot de knieën bij mannen, hoger bij vrouwen.
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constateerden, dat er geen slok uitkwam; en toch was hij knap zwaar. Een van de reizigers begon te spelen
op de kabak. En het zustertje erin zong op het geluid van de snaren:

“O reiziger, lieve reiziger,
Knijp niet hard, speel niet hard,
Al mijn ongeluk komt van de Telli-Top.”24

De reizigers, gecharmeerd van dit wonder, zeiden tegen elkaar:
“Zie daar een kabak, die ons fortuin zal maken…”
Zij vervolgden dus hun weg om te komen bij een stad. Daar betraden ze een café om er enige tijd door te
brengen. Zij speelden op de kabak, die de aanwezigen betoverde; allen waren vrolijk bij het horen van
deze vreemde kabak met menselijke stem.
In het café bevond zich ook de gouverneur van het zusje. Het kwam hem voor dat hij de stem herkende,
die in het instrument zong. Hij zei tegen de reiziger:
“Vriend, wil je me je kabak even lenen?”
Hij nam het instrument en raakte de snaren aan; meteen begon het zusje te zingen:

“O gouverneur, mijn lieve gouverneur,
Knijp niet hard, speel niet hard,
Al mijn ongeluk komt van de Telli-Top.”

Toen zei de gouverneur tegen de reizigers:
“Vrienden, laten we naar mijn meester gaan om voor hem op deze kabak te spelen. Hij zal jullie overladen
met ongehoorde geschenken.”
Allen gingen dus naar de koopman. De gouverneur zei toen:
“Meester, zie hier een zeer buitengewone kabak… Zou u erop willen spelen? U zult zien, hoe vreemd hij
klinkt.”
De koopman nam het instrument en raakte de snaren aan. En wat hoorde hij? De stem van zijn lieve
dochter, die zong:

“O mijn vader, vader van mijn hart!
Knijp niet hard, speel niet hard,
Al mijn ongeluk komt van de Telli-Top.”

Daarop zei de koopman:
“Laat deze misdadige dochters komen.”
En toen zij kwamen, zonder te weten wat hij wilde, gaf hij aan een van hen de kabak opdat zij erop
speelde, wat het meisje deed. Maar nauwelijks had zij de koorden aangeraakt of haar zuster begon te
spreken vanuit het instrument:

“O misdadige zuster, o duivel van een zuster,
Knijp niet hard, speel niet hard,
Al mijn ongeluk komt van de Telli-Top.”

De oudere zusters, als op heterdaad betrapt, konden geen woord uitbrengen; ze bogen het hoofd en
stonden onbeweeglijk als kaarsen. De koopman, zich wendend tot de reizigers, vroeg hen:
“Hoeveel willen jullie voor deze kabak?”
“Geeft aan ieder van ons honderd pond,” antwoordden ze.
De koopman gaf hen de gevraagde som en zond hen heen… Daarna sloeg hij de kabak op de grond en
brak hem. Het zusje kwam er gezond en wel uit. De vader vroeg hen toen:
“Hoe ben je in deze kalebas gekomen, lieve dochter?”
“Zie hier hoe dat is gebeurd, lieve vader,” antwoordde het meisje; “mijn zusters wilden de Telli-Top van
me afnemen. Ik heb hen die niet willen geven. Toen hebben ze me in de put geworpen… En de reizigers,
die daar langskwamen, hebben deze kalebas laten zakken om water te verkrijgen, en ik ben erin gegaan…
Zie daar.”
“Dochters, die kwaad doen tegen hun zuster, zijn vast in staat hun vader hetzelfde aan te doen,” zei de
koopman.

24 O voyageur, cher voyageur. Ne pince pas dur, ne joue pas fort. Tout mon malheur vient du Telli-Top.
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En zich wendend tot de twee zusters:
“Wat prefereren jullie? Veertig muilezels of veertig bijlen25?” vroeg hij hen.
“Veertig bijlen, mogen ze neerkomen op de hoofden van onze vijanden!” antwoordden de zusters; “geef
ons liever veertig muilezels, vader.”
“Goed,” zei de koopman.
En hij liet de twee zusters bevestigen aan de staart van veertig muilezels, die hij liet rennen. Het lichaam
van de booswichten werd in stukken gerukt en ieder stuk bleef op een berg.
En de vader leefde lange jaren met zijn dierbare dochter in al de gelukzaligheden van deze wereld. Moge
het ook zo zijn voor ons allen…

12. Halfhaan

Het was in zeer oude tijden, toen de zeef in het stro was… Er was eens en er is niet meer… Er was in een
zeker dorp een zekere boer, die men Halfhaan noemde. Hij was heel arm, zo arm dat hij zelfs niet iets
bezat om zich bitter brood te verschaffen voor de zijnen.
Een Agha (notabele, rijkaard, grootgrondbezitter) was hem drie gouden ponden26 schuldig. Maar deze
Agha woonde op zijn boerderij ver, heel ver weg vandaar.
Op een dag, toen Halfhaan geen werk meer had en dat de honger hem begon te kwellen, zei hij tegen
zichzelf:
“Ik zou minstens de Agha kunnen gaan vragen om mijn drie gouden ponden.”
Hij stond dus de volgende morgen vroeg op en ging op weg. Hij liep een weinig, hij liep lang, hij liep door
de dalen en door de bergen…
Na een tijdje ontmoette hij een wolf.
“Oom Halfhaan, waarheen ga je nu?” vroeg hem de wolf; “wil je mij niet met je meenemen?”
“Ik zou dat graag willen,” antwoordde Halfhaan, “maar je zou de vermoeidheid niet kunnen verdragen.
Want de weg is best lang.”
“Maar wel,” repliceerde de wolf, “ik zal goed lopen. Ga, ik zal je geenszins tot last zijn.”
Halfhaan was dus akkoord de wolf met zich mee te nemen. En daar gingen ze op weg. Ze liepen een hele
lange tijd… Ze staken rivieren over en doortrokken bergen… Op het eind werd de wolf heel moe… Hij
begon te hinken.
“Welnu, wat is er met je?” vroeg Halfhaan hem.
“Ach, ik ben heel moe. Ik kan geen stap meer doen,” antwoordde de wolf; “maar ik smeek je, laat me niet
achter in deze streken.”
Toen zei Halfhaan tegen hem:
“Welnu, aangezien het zo is, kruip in mijn achterste.”
Hij stopte de wolf in zijn achterste en vervolgde zijn weg.
Hij liep weer enige tijd en ontmoette een vos. Die wenste hem goedendag en maakte hem zijn
complimenten, zoals men het behoort wanneer men iemand ontmoet. Na flink lang gekletst te hebben,
maakte Halfhaan zich op om zijn weg voort te zetten, maar de vos liet hem zo niet vertrekken.
“Neem mij toch met je mee, ik zou je graag gezelschap willen houden; ik zou ook de gelegenheid hebben
het land te zien…”
En hij volgde Halfhaan. En allebei legden zij een eind weg af… Zij liepen en liepen… Toen het
middaguur kwam, was de vos aan het eind van zijn krachten.
“Oom Halfhaan,” zei hij, “ik ben heel moe, ik kan niet meer.”
“Ik heb je toch gezegd, dat je de weg niet zou kunnen verdragen…”
En hij zei nog heel wat meer, maar tot welk nut?
“Toch moet ik je meenemen, ik kan je hier niet achterlaten in deze streken…,” zei Halfhaan.

25 Katir: muilezel, satir: bijl, vleeshakbijl.
26 Turkse gouden pond is 3500 à 4000 francs waard (gewone pond is ± 100 fr.).
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En hij stopte de vos ook in zijn achterste. Waarna hij weer op weg ging.
Hij liep weer enige tijd en kwam aan de oever van een rivier. Deze groette Halfhaan, maakte hem zijn
complimenten en vroeg hem waar hij heenging. Toen onze man het doel van zijn reis had uitgelegd,
smeekte de rivier hem:
“Neem me mee naar je Agha…”
Halfhaan had het hart niet te weigeren, hij was te goed daarvoor. De rivier volgde hem. Ze liepen lang,
lang… Ze doorkruisten een vlakte, maar toen hij een heuvel aan de voet van een berg moest beklimmen,
stond het water geheel stil:
“Ik kan niet meer gaan,” zei hij; “ik ben uitgeput, ik kan onmogelijk nog een stap verder doen.”
Halfhaan was dus gedwongen hem te laten stromen in zijn achterste. Toen dat gedaan was, ging hij weer
op weg.
De berg overgestoken kwam hij bij de boerderij van de Agha. Hij ging op de deur van het huis kloppen:
“Tik, tik, tik…!” Een van de dienaren van de Agha kwam opendoen. Toen hij zag, dat het Halfhaan was,
vroeg hij hem de reden van zijn bezoek. Deze antwoordde, dat de Agha hem zus en zoveel verschuldigd
was en dat hij gekomen was om zich te laten terugbetalen…
Man ging dus de Agha waarschuwen, die niet bijster tevreden was met dit bezoek. Hij zei tegen zijn
dienaren:
“Gaat snel deze genaamd Halfhaan in het ganzenhok stoppen. De ganzen zullen zijn vlees in stukjes
scheuren en hem ten onder doen gaan en ik, ik zal van hem af zijn.”
Men sloot dus Halfhaan op in het ganzenhok, er voor zorgend de deur goed te sluiten; en men liet hem
over aan zijn trieste lot. De ganzen aarzelden niet zich op hem te storten. Meteen liet Halfhaan uit zijn
achterste de vos ontsnappen, die al de ganzen de een na de ander wurgde.
Toen de volgende dag ’s morgens men kwam kijken, wat er van hem was geworden, zag men, dat hij
gezond en wel was, vervolgens dat al de ganzen dood waren. De dienaren gingen de Agha waarschuwen,
die bij dat nieuws gek van woede werd. Hij zei toen:
“Sluit hem in de paardenstal, opdat de lastdieren hem ter dood brengen, met hoornstoten en hoefslagen.”
Men zette Halfhaan dus in de paardenstal en men sloot weer de deur goed voor hem. Halfhaan kroop weg
in een hoek en bracht er heel de dag door, zijn adem inhoudend om niet de woede van de stieren en
paarden te wekken. Toen de nacht viel, liet hij uit zijn achterste de wolf komen, die al de beesten doodde,
het ene na het andere. Eenmaal goed verzadigd keerde hij weer terug in het achterste van Halfhaan.
De dienaren kwamen al vroeg om hooi te geven aan de dieren. Wat zagen ze toen? Alle lagen dood. Zij
slaakten kreten en jammerklachten en renden naar de Agha, die werd gewaarschuwd voor de euveldaad
van Halfhaan. De Agha, gek van woede, riep tegen zijn mensen:
“Jullie hebben me al mijn dieren en gevogelte laten vermoorden door deze ellendige Halfhaan… Stopt
hem in de struikenschuur en steekt er de brand in!”
Dat deden de dienaren. Na de schuldige goed te hebben opgesloten, staken zij de struiken in brand. Maar,
voordat het vuur de stapel helemaal te pakken had, liet onze man de rivier los, die hij in zijn achterste
hield; het water doofde het vuur, Halfhaan kwam naar buiten door de halfverbrande deur en liep op het erf
alsof er niets bijzonders met hem gebeurd was. Men ging het avontuur aan de Agha vertellen. Deze, in
woede ontstoken, zei tegen zichzelf:
“Hij heeft me geheel aan de grond gebracht. Als ik niet betaal, zal hij me op het stro zetten. Het is beter,
dat ik zijn drie goudstukken betaal…”
En hij voerde hem binnen in de kamer, waar al zijn goud opgehoopt lag. Halfhaan stak goud in zijn
achterste, zoveel als hij er maar inkreeg en hij nam drie stukken slechts in zijn snavel.
“Zie daar, meester,” zei hij tegen de Agha, “ik heb slechts het mij verschuldigde genomen.”
De Agha was heel gerust over de bescheidenheid van Halfhaan en deze ging op weg om naar zijn dorp
terug te keren.
Onderweg liet hij zijn gezellen, de rivier, de vos en de wolf naar buiten, ieder op de plek, waar hij hem
had meegenomen.
Vlakbij het dorp gekomen zag hij een oude vrouw, die haar wasgoed in de bron waste. Hij sprak haar aan.
“Grootmoeder,” zei hij haar, “geef mij toch enkele slagen met de wasklopper op het achterste.”
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De oude vrouw wilde niet. Halfhaan stond er zozeer op, dat op het laatst de goede vrouw hem een
vreselijke klap met de wasklopper op het achterste toebracht. Toen vielen drie goudstukken. De
verwonderde oude vrouw begon te roepen:
“Kom, ik zal je slaan zoveel als je zal willen!”
“Je wou me niet slaan, toen ik het je zei, oude heks,” antwoordde Halfhaan, terwijl hij heenging.
En terstond betrad hij zijn huis.
Vanaf die dag werd hij een rijkaard en daardoor een man van aanzien in het dorp…
Hij en al de zijnen leidden weer een vrolijk leventje…
Gisteren kwamen ze hier langs. Ze hebben me gezegd jullie allemaal de groeten te doen.

13. De oude vrouw en de vos

Er was eens en er is niet meer… Er was een oude vrouw, die slechts een koe had voor al het goede. Ze
leefde van de opbrengst van de verkoop van haar melk. Elke dag, als ze haar koe had gemolken, zette ze
de emmer in het midden van het erf om zich met haar dingen te gaan bezighouden alvorens weer naar
binnen te gaan.
Op een dag, toen ze terugkwam bij de emmer, vond ze deze leeg. Hetzelfde deed zich de volgende dag
voor, toen de dag daarop… Behoorlijk boos en niet wetend wie haar melk stal, besloot ze haar melkbus te
bewaken teneinde de dief te grijpen. Ze verstopte zich en wachtte. Toen zag ze een vos, die op de emmer
afkwam en de melk begon op te drinken. Ze ging een bijltje halen en gaf, zachtjes nabij sluipend, een fikse
tik op het beest. De staart van de vos werd netjes afgesneden. Het dier begon toen de oude vrouw te
smeken:
“Grootmoeder, geef me-me-me-me mijn goede staart.”
“Nee, nee, nee, ik geef je hem niet terug, demon!” antwoordde de goede vrouw; “heb jij niet steeds mijn
goede melk opgedronken?”
“Grootmoeder, geef me-me-me-me mijn goede staart,” smeekte de vos nogmaals.
“Als jij me mijn melk teruggeeft, zal ik je je staart teruggeven,” antwoordde de oude.
De vos ging toen het schaap opzoeken:
“Zuster schaap,” zei hij, “geef me melk, opdat ik het geef aan de oude vrouw, opdat zij me mijn goede
staart teruggeeft.”
“Breng me vers gras en ik zal je melk geven,” zei het schaap.
De vos ging de wei opzoeken:
“Wei, mooie wei,” zei hij, “geef me vers gras, opdat ik het geef aan het schaap, opdat zij me melk geeft,
opdat ik die geef aan de oude vrouw opdat zij me mijn goede staart teruggeeft.”
“Breng me mooie meisjes en dat ze dansen op me, dan zal ik je het verse gras geven,” zei de wei.
De vos ging de meisjes opzoeken:
“Mooie meisjes,” zei hij hen, “komt dansen op de wei, opdat die me vers gras geeft, opdat ik het geef aan
het schaap, opdat zij me melk geeft, opdat ik die geef aan de oude vrouw opdat ze me mijn goede staart
teruggeeft.”
“Wij willen best dansen, als je ons parels brengt,” zeiden de meisjes.
De vos ging de juwelier opzoeken:
“Broer juwelier,” smeekte hij hem, “geef me parels, opdat ik ze geef aan de meisjes, opdat zij dansen op
de wei, opdat die me vers gras geeft, opdat ik het geef aan het schaap, opdat zij me melk geeft, opdat ik
die geef aan de oude vrouw opdat ze me mijn goede staart teruggeeft.”
“Breng me eieren, ik zal je parels geven,” zei de juwelier.
De vos ging de kippen opzoeken:
“Kippen met de goud- en zilvergevlekte veren ,” zei hij hen, “geef me eieren, opdat ik ze geef aan de
juwelier, opdat hij me parels geeft, opdat ik ze geef aan de meisjes, opdat zij komen dansen op de wei,
opdat die me vers gras geeft, opdat ik het geef aan het schaap, opdat zij me melk geeft, opdat ik die geef
aan de oude vrouw opdat ze me mijn goede staart teruggeeft.”
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“Breng ons maïskorrels, wij zullen je eieren geven,” zeiden de kippen.
De vos ging naar het maïsveld:
“Veld, mijn beste veld,” zei hij ertegen, “geef me maïskorrels, opdat ik ze geef aan de kippen, opdat ze me
eieren geven, opdat ik ze geef aan de juwelier, opdat hij me parels geeft, opdat ik ze geef aan de meisjes,
opdat zij komen dansen op de wei, opdat die me vers gras geeft, opdat ik het geef aan het schaap, opdat zij
me melk geeft, opdat ik die geef aan de oude vrouw opdat ze me mijn goede staart teruggeeft.”
“Breng me water, ik zal je maïskorrels geven,” zei het veld.
De vos ging de rivier opzoeken:
“Rivier, grote rivier,” smeekte hij hem, “geef me water, opdat ik het geef aan het veld, opdat dat me
maïskorrels geeft, opdat ik ze geef aan de kippen, opdat ze me eieren geven, opdat ik ze geef aan de
juwelier, opdat hij me parels geeft, opdat ik ze geef aan de meisjes, opdat zij komen dansen op de wei,
opdat die me vers gras geeft, opdat ik het geef aan het schaap, opdat zij me melk geeft, opdat ik die geef
aan de oude vrouw opdat ze me mijn goede staart teruggeeft.”
En de rivier gaf hem water. Hij bracht het naar het veld, dat hem maïskorrels bracht; hij gaf die aan de
kippen, die hem eieren gaven; hij gaf die aan de juwelier, die hem parels gaf; hij gaf die aan de meisjes,
die kwamen dansen op de wei; hij sneed er vers gras, dat hij gaf aan het schaap, dat hem melk gaf; hij
bracht aldus al de melk, die hij van de oude vrouw had gestolen, terug en herkreeg zijn goede staart…

14. De boodschapper-ekster der Vrouwen

In zeer oude tijden kwamen de vrouwen op een dag in vergadering bijeen:
“Waarom,” vroegen ze zich onder elkaar af, “kunnen mannen twee, drie en zelfs vier vrouwen tegelijk
nemen, terwijl wij anderen genoegen moeten nemen met een enkele echtgenoot? Is dat terecht? Wij ook
zouden ons meerdere mannen moeten kunnen nemen.”
En na de vraag lang en breed bediscussieerd te hebben, besloten ze een delegatie te sturen naar de Kadi.
Die luisterde aandachtig naar het verzoek van de vrouwen, waarna hij tegen hen zei:
“Dat is een zaak, die me op geen enkele wijze aangaat. Dat is de goddelijke wil; zij verleent aan mannen
het recht om verscheidene vrouwen te trouwen en verbiedt jullie ook zo te doen. Gij zult u moeten richten
tot Allah zelf.”
De delegatie ging bij de Kadi weg en kwam het antwoord van de magistraat overbrengen aan de
vergadering der vrouwen. De vrouwen begonnen toen na te denken over wat ze zouden kunnen doen en
tenslotte besloten ze een verzoekschrift op te stellen, dat ze allemaal ondertekenden; vervolgens
bevestigden zij dat aan de poot van een ekster, die ze lieten opvliegen, hem zeggend het over te brengen
naar Allah, de zeer Rechtvaardige.
Zij wachtten dagen en maanden op het antwoord, maar de vogelbode kwam niet terug.
De vrouwen, die niet ondertussen alle hoop op het verkrijgen van genoegdoening hadden verloren,
wachten nog altijd en kijken in de lucht om te zien of de ekster niet het antwoord van de goede God
brengt.
Ook heden ten dage roepen de oude vrouwen van Anatolië, als ze een ekster zich zien zetten op een boom
bij hun huis, naar hem:
“Nou, ben je eindelijk terug? En wat is nieuw? Goed nieuws?”
Ze hebben zelfs een lied over dit onderwerp:

“De ekster is gezeten op de tak,
Ze geeft een teken met haar waggelende staart…
Ekster, welk nieuws? Goed nieuws?…”
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15. De drie broers

Er waren eens drie broers. En een van de drie was gek… Toen hun vader dood was, zei de gek tegen de
anderen:
“Ik wil mijn deel van de erfenis nemen en van jullie scheiden. Geeft me alles wat me toekomt en laat me
gaan.”
“Wat wil je dat wij je geven?” vroegen zijn broers hem.
Ze hadden een oude kameel geërfd. Nu wilde de gek dit beest hebben als zijn deel. Men gaf hem die dus.
Hij nam hem bij de teugel en ging naar een hagedis:
“Wil je vlees?” vroeg hij hem.
En de hagedis schudde zijn kop als iemand die het ja-teken wil geven. Daarop keelde de gek zijn kameel
ter plaatse, waar hij dacht de koop te hebben gesloten met de hagedis. Hij sneed het beest aan stukken
meteen en hij legde iedere bout, iedere schouder op een steen.
De volgende dag kwam hij ter plaatse terug en hij zei tegen de hagedis:
“Welnu, en mijn geld?”
Omdat hij niets kon verkrijgen van wie hij hoopte, greep hij een steen om de hagedis te slaan. En deze,
gevolgd door anderen van zijn soort, vluchtte in de holle tronk van een oude populier, die daar vlakbij
stond. De gek, die ze zonder ze te kunnen inhalen, gevolgd was, zei toen tegen hen:
“Wacht, ik ga meteen de grote bijl halen, die mijn vader me heeft nagelaten, en ik ga jullie allemaal
doden.”
En hij ging de bijl halen.
Toen hij terugkwam met zijn wapen, gaf hij een slag op de oude populier, die brak onder de klap en uit de
tronk stroomde een hele berg goudstukken en het was rood goud.
“Zie daar de betaling voor de oude kameel,” zei onze gek bij zichzelf.
De hagedissen hadden hem heel goed betaald. Hij rende naar huis.
“Broers,” riep hij, “ik heb de oude kameel verkocht. Het geld, dat ik heb gekregen voor deze handel, heb
ik daarginds gelaten, want ik kan het alleen niet dragen. Komt me een helpende hand geven.”
Zijn broers gingen met hem mee. Met het goud vulden zij meerdere zakken, die ze naar hun huis brachten.
Aangezien ze drie broers waren, besloten ze de schat te verdelen door er drie hoopjes van te maken; maar
de gek wilde de zaken in perfecte evenredigheid doen.
“Ik ga de kadi (rechter) halen,” zei hij; “alleen hij kan deze som onder ons verdelen.”
En hij ging hem halen.
“Wij hebben dit geld gevonden. Verdeel het onder ons,” zei hij hem.
De kadi maakte aanstalten om zijn functies te vervullen. Hij nam eerst een goudstuk voor zichzelf en gaf
vervolgens ieder een goudstuk. En zo deed hij tot aan het eind en voor zijn deel had hij een zak vol goud,
die hij nauwelijks kon dragen. De gek zei tegen de kadi:
“Geef mij de zak, opdat ik hem voor je draag. Hij is te zwaar voor je, je kunt niet de trap afdalen met zo’n
last.”
Maar de kadi wilde zijn goud niet verlaten.
“Nee, ik kan het dragen,” zei hij.
Maar hij lazerde naar beneden onder het gewicht van de zak en brak zijn been. Toen nam de gek de kadi
en wierp hem in een put.
Daarna zei hij tegen zijn broers:
“Ik ga iedereen vertellen, dat ik de kadi in de put heb gegooid.”
De broers konden hem niet weerhouden. Toen kregen ze het idee om een bok te doden en te werpen in die
put. De gek ging inderdaad overal zeggen wat hij had gedaan met de kadi.
“Ik heb hem gedood en in de put geworpen,” zei hij.
De mensen gingen op zoek naar de kadi. Toen ze hem nergens konden ontdekken, vroegen ze de gek:
“Waar heb je hem geworpen?”
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De gek toonde hen de plek. Men zocht toen naar iemand, die wel in de put wilde afdalen om de kadi op te
hijsen. De gek bood zich vrijwillig aan. Men liet hem zakken. Eenmaal op de bodem van de put begon hij
te roepen. Men spitste de oren:
“Had jullie kadi hele oren? (want de bok heeft knipjes in de oren) vroeg hij aan hen, die boven stonden.
Die verbaasden zich over deze vraag.
“Het is heel vreemd, wat hij vertelt,” zeiden ze.
De gek ging door met vragen:
“Had hij vier benen? Had hij haren zo lang als een span? Had hij twee hoorns?”
De broers zeiden toen tegen de lui, die op nieuws van de kadi wachtten:
“Gij ziet, broeders, het is een gek. Ge waart fout geloof te hechten aan zijn idee ten aanzien van de kadi.”
Inderdaad, na de buitengewone vragen gehoord te hebben, die de gek hen stelde vanaf de bodem van de
put, wilden de lieden daar niet meer blijven uit angst, dat de gek hen een of andere lelijke streek levert; ze
gingen er op zijn snelst vandoor.
De broers haalden de gek uit het gat. Ze gingen op weg, alledrie, want ze vonden het wijzer dit land te
verlaten.
Ze kwamen in een dorp, waar de boeren hen inhuurden als geitenhoeders. Ze hoedden de kudde allen
tezamen.
Op een dag zeiden de twee broers tegen de gek:
“Vandaag ga jij helemaal alleen de geiten hoeden. Wij, wij gaan naar het dorp om bij onze bazen het
brood en de andere proviand op te halen.”
Ze begaven zich dus naar het dorp om zich te bevoorraden. De gek, gekleed in zijn kepenek27, maakte
aanstalten om de geiten te hoeden. En hij voerde ze onder een perenboom. Hij verzamelde ze daar en hield
tot hen deze speech:
“Luister goed naar mijn woorden: ik ga in de boom klimmen; ik zal de takken schudden om de peren te
laten vallen. En jullie daar, jullie moeten ze verzamelen.”
Hij deed zoals hij gezegd had: hij schudde de takken en liet de peren vallen. Daarna daalde hij af om ze te
eten, maar hij vond niet veel: de geiten hadden ze allemaal opgegeten, op twee na, die klem zaten tussen
de hoorns van een oude bok. Daarop sprak hij met de geiten in deze termen:
“Aha! De booswichten! Jullie hebben niets voor mij bewaard? Jullie hebben ze allemaal opgevreten?”
Hij haalde de twee peren uit de hoorns van de oude bok, hij at er een van en gaf de andere aan het dier,
alsof hij met hem wilde delen en hem beloonde voor het luisteren. En hij doodde al de geiten om ze te
straffen voor hun egoïsme. Geiten hebben bellen, zoals u weet… Hij haalde al de bellen van de hals der
gedode geiten en hing ze aan de nek van de oude bok, degene, die voor hem peren had bewaard.
Toen de broers terugkwamen, zagen ze, dat al de geiten gedood waren.
“O, ongeluk aan ons!” riepen zij, “we hebben nooit rust met deze gek.”
Ze hadden niets van groter belang, dan de vernielingen van de gek te verbergen: ze begroeven de schapen
in een kuil en namen de vlucht.
Maar toen de boeren ter plaatse kwamen om nieuws te horen over hun kudde en zij niets vonden, beesten
noch herders, zetten ze de achtervolging van de drie broers in. Het duurde niet lang of ze hadden hen
ingehaald. Zij vroegen hen:
“Wat hebben jullie met onze schapen gedaan?”
De gek aarzelde niet hen de waarheid te zeggen:
“Ik heb hen gedood en we hebben ze begraven in een kuil.”
Daarop grepen de boeren de drie schuldigen en sloten ze op in een huis. ’s Nachts lichtte de gek de deur
uit zijn voegen en ze namen nogmaals de vlucht. Maar de gek wilde de deur niet achterlaten, die hij met
zoveel moeite uit zijn hengsels gelicht had: hij had hem op zijn rug geladen en droeg hem met zich mee.
Ze hielden halt onder een grote boom om er de nacht door te brengen.
Laat in de avond, toen ze reeds waren ingeslapen, kwam een karavaan stilhouden op dezelfde plek. De gek
stond op bij het geluid. Hij ging nabij een hinkende muilezel, die hij doodde, vilde en in stukken sneed, en

27 Herderscape van vilt.
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hij stopte het vlees in een ketel om er soep van te trekken. Daarna ging hij de koopman wekken, de
eigenaar van de karavaan:
“Hé baas,” zei hij tegen hem, “sta op. Ik heb een schotel vlees voor je gemaakt.”
De koopman ging kijken, waarom het ging en zag van welk vlees de gek voor hem een schotel gemaakt
had. Hij wilde absoluut niet proeven. Maar de gek wilde niet meer afzien van zijn idee:
“Je moet ervan eten, koopman!” dreigde hij, “als je niet hetzelfde lot wilt ondergaan als je muilezel.”
De koopman, die zag, dat er niet te praten viel met de gek, vond het raadzamer naar andere middelen te
grijpen:
“Ik zal je een zak vol goud geven als je er vanaf ziet me te laten proeven van dit maal,” stelde hij hem
voor.
De gek stemde erin toe. Hij maakte zich meester van de zak vol goud en ging er met zijn broers zo snel ze
konden vandoor.
Ze kwamen bij een stad, waar ze werden gehuisvest in een burgerhuis. ’s Avonds, toen men hen het eten
opdiende, zeiden de twee broers tegen de gek:
“Broer, je moet zus en zo doen, opdat men ons houdt voor betamelijke lieden. Je moet niet veel eten, zoals
je gewoon bent te doen. Wij zullen je tegen de elleboog stoten als we vinden, dat je de maat begint te
overstijgen.”
Men ging zitten om te eten. De gek had nog maar enige happen gegeten, toen een kat kwam wrijven tegen
zijn elleboog. Hij dacht, dat het zijn broer was, die hem een seintje gaf opdat hij zou ophouden met eten.
Daarna zag hij ervan af de schotels te proeven, tegen de gastheer zeggend, dat hij geen honger meer had,
hetgeen eenieder verbaasde.
Daarna ging men slapen. Maar de gek kon niet slapen. Op het laatst zei hij tegen zijn broers:
“O de booswichten, die jullie zijn! Jullie hebben me tegen de elleboog gestoten en ik heb niets gegeten. Ik
sterf van de honger. Ik moet iets gaan zoeken om tussen mijn tanden te stoppen.”
De broers zeiden hem, om van hem af te zijn: 
“Ga het erf op: je zult er een grote volle braadpan vinden. Schep eruit op en eet zoveel als je maar wilt.”
De gek verliet de slaapkamer om naar het erf te gaan. Maar hij vergiste zich in de deur en in plaats van
naar buiten te gaan op het erf, betrad hij de kamer van de vrouw des huizes. Deze, gewekt door de herrie,
vroeg wat hij wilde. De gek antwoordde:
“Ik heb honger, bazin. Ik zoek iets te eten.”
“Word je zelf gegeten door de Engel des Doods?” vroeg de goede vrouw hem, “heb je dan niet genoeg
gegeten aan tafel?”
En zij joeg hem weg… In zijn haast kukelde de gek van de trap af en hij brak zijn nek zo erg, dat hij eraan
stierf….
Aldus kwam een einde aan zijn avontuur. En ik, ik ben klaar met mijn verhaal… Kusjes voor iedereen…

16. Keloghlan en de vos

Er was eens een Keloghlan, die een molenaar diende als leerling. De heffing op het meel, die de klanten
toestonden aan de molenaar als betaling, goot Keloghlan in de graankast op de bodem van de molen. Op
een dag zei de molenaar tegen Keloghlan:
“Ga toch zien of de graankast vol is.”
Maar wat constateert Keloghlan? De graankast was leeg alsof niets erin gekomen was. Hij zei toen tegen
de molenaar:
“Vanavond ga ik de plek bewaken om de dief te betrappen en hem aan jou bekend te maken.”
’s Avonds kwam een vos naar binnen. Keloghlan greep hem in de graankast. Het dier smeekte hem:
“Genade, Keloghlan, laat me toch gaan. Je zult het niet betreuren, want ik zal je een grote dienst
bewijzen.”
Keloghlan liet toen de vos los.
Deze ging de padisjah van Jemen opzoeken:
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“Ik kom,” zei hij hem, “als bode om je te vragen om de hand van je dochter voor de zoon van de padisjah
der hooizolders. Wat zeg je ervan?”
De padisjah antwoordde hem:
“Laat me eerst de zoon van de padisjah der hooizolders zien, opdat ik kan zeggen of ik hem mijn dochter
geef of niet.”
De vos ging terug om de zoon van de padisjah der hooizolders te halen. Hij kwam bij Keloghlan:
“Ga al de oude mutsen, geworpen op de mesthopen en in de vuilnisbakken, verzamelen,” zei hij hem.
Dat deed Keloghlan. Vervolgens gingen allebei op weg. Ze liepen weinig, ze liepen veel… Ze gingen in
de ravijnen, door de bergen en door de vlakten, gedurende zes maanden en een herfst, waarna, maar voor
ze bij de padisjah aankwamen, ze langs een rivier kwamen. Daar wierpen ze de mutsen in het water, die ze
uit de mesthopen hadden verzameld. De vos ging toen alleen de padisjah opzoeken.
“Je toekomstige schoonzoon, de zoon van de padisjah der hooizolders, is door de wateren meegesleurd
met zijn gezellen; ik heb slechts de prins kunnen redden. Zijn kleren zijn vast blijven zitten aan de bramen
van de oeverwand; breng zo snel als kan kleren…”
De padisjah liet een kleed maken, dat meteen naar de vos werd gebracht.
“Zie hier het kleed voor de prins der hooizolders, de toekomstige schoonzoon van onze soeverein,” zeiden
hem de hoflieden.
De vos ging Keloghlan ermee kleden. Waarna beiden naar het paleis gingen. Keloghlan deed niets anders
dan kijken naar en voelen aan zijn mooie kleren.
“Zou het zijn omdat de prins foutjes aan de kleren heeft ontdekt of bevalt de stof hem niet” vroeg de
padisjah aan de vos.
Deze antwoordde:
“Inderdaad, dit kleed komt op de allereerste plaats toe aan de dienaren van zijn paleis.”
De padisjah beval toen zijn lieden om andere, mooiere kleren te brengen en van betere stof. En de vos zei
tegen Keloghlan:
“Hoed je er deze keer voor goed te kijken naar je kleren en ze te betasten; het scheelt maar weinig of men
heeft door dat je Keloghlan bent; en je zou de prinses niet krijgen.”
Tenslotte kwamen de nieuwe kleren. De padisjah had er voor gezorgd, ditmaal driehonderd gouden
ponden te stoppen in de zakken van het kleed, opdat zijn schoonzoon over wat geld beschikte. Keloghlan
liet niet na ze links en rechts te distribueren onder de lieden, die zich op zijn weg bevonden. De meute
verbaasde zich en fluisterde:
“Oh, wat is hij rijk en genereus, de schoonzoon van de padisjah van Jemen.”
De vos zei toen tegen de padisjah:
“Welnu, je hebt onze zoon gezien. We wachten nu op je besluit ten aanzien van de hand van je dochter, of
je die geeft of niet.”
“Dat is een beklonken zaak,” antwoordde de soeverein; “ge kunt het huwelijk vieren.”
“De feesten zijn reeds begonnen in onze stad,” repliceerde de vos; “nu verlaten wij u. Gij moet u dochter
sturen om zich bij ons te voegen in het paleis van onze padisjah.”
“Maar hoe het paleis van uw padisjah te vinden? Aan welk teken zal men het herkennen?”
“Men moet de bruid meenemen naar daar waar een grote rookwolk is,” antwoordde de vos.
En hij en Keloghlan gingen weg.
Ze kwamen bij de woning van de beer. De vos zei tegen de beer:
”Gij ziet de menigte, die hierheen komt? Welnu, die lui hebben de intentie jullie allemaal te doden.
Verstopt u in deze schuur onder het hooi, opdat zij jullie niet zien.”
Dat deden de beren. De vos ging toen een blik petroleum halen, die hij leeggoot op het hooi, en hij stak er
de brand in. Aldus gingen gegrild al de beren ten onder en Keloghlan erfde hun huis.
Van de andere kant ontwaarden de lieden van de padisjah van Jemen met heel de huwelijksstoet van verre
de grote brandrook. Ze kwamen op die plek en vonden Keloghlan en zijn gezel, geïnstalleerd in een
luxueus huis. Men liet de bruid afstijgen. Men vierde het feest met al de grootsheid, die hoort bij die
avond. Keloghlan nam de prinses in de bruidskamer. De volgende morgen vroeg deelde hij goud uit aan
de lui van de stoet, eenieder een maat gevend. Thuis teruggekeerd zeiden ze tegen de padisjah:
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“Je hebt geluk gehad op zo’n schoonzoon te zijn gestoten, hij heeft zijn gelijke niet ter wereld.”
Laten we nu spreken van Keloghlan. Deze bracht zijn dagen door in zijn nieuwe woning, zeer tevreden
met zijn lot. De vos vroeg hem op een dag:
“Als ik sterven zou, wat zou je met me doen?”
Waarop Keloghlan antwoordde:
“Ik zal je lijf in een lijkkist stoppen, die ik op een mooie plek in mijn huis zou bewaren.”
Hierna, terwijl Keloghlan op jacht was gegaan, stierf de vos. De prinses was zeer bedroefd:
“Helaas,” zei ze hete tranen huilend, “de geliefde vos van mijn prins is dood…”
Daarop kwam Keloghlan.
“Waarom huil je, mijn vrouw?” vroeg hij.
“Waarom zou ik niet huilen? Je geliefde vos is dood.”
“Huil je om zoiets kleins? Vooruit, een vos is gecrepeerd, dat is geen groot ongeluk… Je had hem bij de
staart moeten nemen en op straat gooien.”
En het dier bij de staart grijpend, wilde hij hem naar buiten slingeren; maar de staart brak en bleef in de
hand van Keloghlan. De vos, die in werkelijkheid slechts gedaan had of hij dood was, ging naar het raam:
“Welnu, Keloghlan, je hebt me goed beloond voor alles wat ik voor je gedaan heb…,” zei hij met
bitterheid.
Daarna ging hij weg. Deze woorden deden de tranen stromen bij de prinses. Zij dacht teleurgesteld:
“Het is dus een Keloghlan…! En voor een dergelijke echtgenoot heb ik het paleis van mijn vader verlaten,
helaas…!”
Keloghlan vroeg hem de rede van haar huilen; waarop zij antwoordde:
“O, het is niets… Ik heb aan mijn vader en aan mijn moeder gedacht, die me missen…”
Maar Keloghlan was woedend over dat de vos, alvorens te vertrekken, heel zijn geheim onthuld had. Hij
nam zijn geweer en rende het dier achterna, hij wilde het voorgoed doden. Maar de vos was reeds
ervandoor. Keloghlan keerde op zijn passen terug. Hij probeerde zijn vrouw te troosten:
“Kijk, mijn vrouw, ben je echt zo naïef te geloven aan de woorden van een vos? Het is maar een vos,
uiteindelijk… Hoe wil je, dat als ik Keloghlan was, ik heel dit paleis en deze appartementen gehad had en
alles…”

Zijnerzijds ging onze vos naar het woud. Daar werd hij onthaald door de troep van zo’n twintig andere
vossen, die hem beroofd van staart ziende, achterna gingen en niet ophielden hem te bespotten. Tenslotte
besloot onze vos wraak te nemen. Hij zei tegen de anderen:
“Ik ken een wijngaard, daar en daar, met goede druiven. Laten we er gaan smullen.”
Toen ze bij de wijngaard kwamen, zei de vos tegen zijn gezellen:
“Het is het bezit van mijn zoogbroer. Ik zal jullie er laten eten als jullie beloven je tevreden te stellen met
ieder één druif; niet meer dan een.”
“Akkoord,” zei de vossen.
“Ik heb geen vertrouwen in jullie. Dus, opdat jullie niet teveel eten, ga ik jullie elk met de staart
vastmaken aan een wijnstronk. Ik zal van bovenaf daar aan de zijkant surveilleren om jullie los te komen
maken zodra ik de wachter zie naderen. Zo zullen we kunnen ontsnappen zonder iets te riskeren,” stelde
de vos-zonder-staart voor.
“Gehoord,” antwoordden de andere.
Onze vos maakte al zijn gezellen vast met de staart, heel stevig; zelf klom hij boven op de zijkant. Daar
aangekomen begon hij uit alle macht te roepen:
“Hé vader wachter! Zie hier de vossen in de wijngaard, kom snel om hen te doden, voordat ze alle druiven
opeten…”
Op deze alarmkreet dachten al de vossen, zonder zich druk te maken over hun stevig vastgemaakte
staarten, er alleen maar aan er vandoor te gaan en ze trokken zo hard, dat bij allen de staart afbrak. Onze
vos voegt zich weldra bij hen.
“Welnu, broers,” zei hij hen, “ik ben bedrogen door een mens en ik heb daarbij mijn staart verloren. Jullie
zien er hetzelfde als ik uit, we hebben elkaar nu niets te verwijten. Vaarwel…!”
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En daarop ging hij weg.

17. De kat en de tijger

Men zegt, dat de kat de moederlijke oom van de tijger is…
Welnu, op een dag ontmoette de tijger zijn oom de kat.
“Ah, mijn arme oom,” zei hij hem, “waarom ben je zo klein gebleven, zo kwijnend?”
“Als jij ook net als ik in de handen van de mens, Adamszoon, was gevallen, zou je weten waarom.”
“Zou je me niet een Adamszoon kunnen laten zien?”
“Zeker… Volg me!”
Onderweg passeerde een troep buffels.
“Zijn dat daar Adamszonen?” vroeg de tijger.
“Kan je het geloven…? Een heel klein mensenkind laat honderd wezens als die daar voor zich uit gaan en
voert hen waarheen hij wil.”
Ze gingen door met lopen. Verderop vonden ze een troep paarden.
“Zijn dat Adamszonen?” vroeg de tijger weer.
“Waaraan denk je? De zonen van Adam bestijgen deze diersoort en rijden erop over heel de aarde.”
Na een korte tijd lopen stieten ze op een troep kamelen.
“Ditmaal moeten die daar de mensen zijn!” zei de tijger.
“”Je vergist je weer. Een klein knulletje vanuit de mensen bevestigt ze de een achter de andere en trekt ze
waarheen hij wil.”
Ze liepen weer verder. Ze bereikten tenslotte een berg, waar ze een houthakker bezig zagen een enorme
tronk te splijten. De kat vertelde aan de mens waarnaar de tijger nieuwsgierig was, dat wat ze onderweg
gezien en gezegd hadden. De houthakker, zich wendend tot de tijger:
“Zou je zo vriendelijk willen zijn me een handje te helpen?” zei hij tegen hem.
“Graag!” antwoordde de tijger.
“Verwijd voor mij alsjeblieft deze spleet in het hout met je poten, opdat ik makkelijker kan werken.”
De tijger wilde bewijs van zijn kracht leveren: hij stak zijn poten in de spleet van de tronk; daarop trok de
houthakker de wig, die de spleet openhield weg en de poten van de tijger zaten vastgeklemd in de spleet.
De houthakker, heel tevreden met zijn list, stak zijn pijp op en ging zitten tegenover het gevangen beest.
De kat van zijn kant verheugde zich over het spektakel, dat hij beschouwde vanaf de top van een
pijnboom.
“Oom,” vroeg toen de tijger bezorgd over zijn lot, “denk je, dat men me zal laten gaan, wanneer ik net zo
klein zal zijn geworden als jij?”
“Ik zou het niet weten, ik, miauw!” antwoordde de kat.
Men veronderstelt, dat het gemiauw van de kat dateert van die dag…

18. De kever en de rat

Er was eens en er is niet meer… Er was eens een kever… Zij zei op een dag bij zichzelf:
“Waarom toch zou ik zo heel alleen op aarde blijven? Het leven is kort, de wereld is vergankelijk…Het is
beter, dat ik een mannetje voor me zoek.”
Ze ging op weg. Na een tijdje ontmoette ze een kat, die haar vroeg:
“Waar ga je heen, kever?”
“Noem ik me kever soms?”
“Hoe heet je dan?”
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“Ik heet Dame-Birdjé-met-de-mantel-van-burundjek, Dame-Tirdjé-met-de-mantel-van-Tirindjek; je zou
tegen me moeten zeggen: ‘Waar ga je heen, Dame-Koraal?’”28

“Ach, ik wist dat niet,” verontschuldigt de kat zich, “nu dan, Dame-Burdjé-met-de-mantel-van Burundjek,
Dame-Tirdjé-met-de-mantel-van-Tirindjek; waar ga je heen, Dame-Koraal?” vroeg hij aan de kever.
“Een mannetje zoeken,” antwoordde deze.
“Trouw mij toch.”
“Je staart is te lang. Je zou me ermee slaan.”
“Goede reis, dan,” zei de kat.
En de kever vervolgde haar weg…
Vervolgens ontmoette ze een egel. Deze groette haar:
“Waar ga je heen, kever?” vroeg hij.
“Heet ik kever?”
“Hoe heet je dan?”
“Ik heet Dame-Burdjé-met-de-mantel-van Burundjek, Dame-Tirdjé-met-de-mantel-van-Tirindjek.”
“Kijk aan! Ik wist er niets van. Nu dan, waar ga je heen, Dame-Burdjé-met-de-mantel-van Burundjek,
Dame-Tirdjé-met-de-mantel-van-Tirindjek, waar ga je heen?”
“Een mannetje zoeken.”
“Neem mij.”
“Je hebt stekels. Zij zouden me prikken elke keer als ik je zou kussen.”
“Goede reis, dan,” zei de egel; “en veel geluk!”
De kever ging weer op weg. Tenslotte ontmoette zij een rat, die haar vroeg:
“Waar ga je heen, kever?”
“Een mannetje zoeken,” antwoordde de kever.
“Trouw mij toch.”
“Zul je me niet slaan met je staart, die knap lang is?”
“Een dame slaan, welk een schande…!” antwoordde de rat en hij voegde toe: “Hier vlakbij is het huwelijk
van de zoon van de Bey en ik zal je pilav van rijst en baklava brengen, zoveel als je wilt.”
“Welnu, het zij zo,” zei de kever; “ik zal je trouwen.”
En ze gingen de imam opzoeken en de burgemeester, die het huwelijkscontract opstelden. En zo begonnen
de kever en de rat in goede huishouding te leven.
Weldra drong het geluid van de tamboer van het huwelijk van de Bey door tot de oren van de
pasgetrouwden. De rat zei:
“Vrouw, ik ga naar het huwelijksfeest om voor jou pilav en baklava te halen.
“En ik,” zei de kever, “ik ga de was doen op de wasplaats te Kaïnar (= kokend).”
Ze had een notendopbak en een hazelnootdopkroes. De weg nemend struikelde ze en viel op de plek, die
men Kadinlar Atlamadje (De Vrouwensprong: le Sautoir des Femmes) noemt, en ze bleef daar onder de
notendopbak vastzitten. Op dat moment kwam over de Grote Brug (Kodja-Küprü) een ruiter gezeten op
een wit paard; hij ging eveneens naar het huwelijk van de zoon van de Bey. Hij merkte een stem van de
kant van de Vrouwensprong29. De ruiter stopte daar om te luisteren naar dat, wat deze stem zong:

“Ridder, gezeten op een wit paard,
Het kruis net zo groot als de groottamboer!
Spurt regelrecht naar het huwelijkshuis,
Zeg, dat de Schone-met-lange-haren in het water is gevallen.”

De ruiter kwam aan bij het huwelijkshuis.
“Vrienden,” zei hij tegen de bewoners, “ik kwam langs de Vrouwensprong, ik hoorde er een stem, die zus
en zo zong.”

28 Rijmwoorden; bürümcük: een soort crêpestof; Mercan: koraal, ook als voornaam van een vrouw, soms een man,
vaak bij zwarte slaven.
29 Twee stenen in de rivier voor vrouwen om over te steken.
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En hij herhaalde dat wat de kever gezegd had. De rat hoorde heel deze zaak aan vanuit het gat, waarin hij
verborgen zat.
“Dat is vast mijn vrouw,” dacht hij.
En hij haastte zich op weg te gaan. Hij kwam weldra bij zijn gezellin, die hij zag worstelen onder de
notendop.
“Geef me je hand, opdat ik je eronder vandaan trek,” zei hij.
“Drie dagen lang ben ik boos op je,” antwoordde de kever hem.
Daarop herhaalde de rat driemaal zijn aanbod en driemaal kreeg hij hetzelfde antwoord van de kever.
“Niks aan te doen!” zei hij tenslotte, “ik ga in mijn eentje dat eten, wat ik heb gekregen op het huwelijk
van de Bey.”
En hij stak over, na op het lijf van de kever, die nog steeds onder haar notendopbak bleef, zijn voet te
hebben gezet.
Hij keerde naar het huwelijkshuis terug, waar hij zich helemaal zat at en dronk en kon genieten van alle
geneugten.

19. De weefsters

Er was eens en er is niet meer… De dwaze schepselen van God waren heel talrijk, maar er zijn er geen
dwazer dan wij… Er waren eens een ossenhoeder en zijn vrouw en die was simpel van geest.
De man en zijn vrouw leefden, zoals dat gaat… Op een dag ging de vrouw water putten in de beek. Zij
hoorde er de kikkers, die “varrk, varrk!” deden. Zij hield hun kreet voor het geluid van het weefgetouw.
“Wevers, hé, weefsters!” riep ze tegen de kikkers, “weeft voor mij toch een lap stof, voor mij ook.”
De kikkers kwaakten steeds: “Varrk, varrk!”
“Ze zeggen: ‘Akkoord, akkoord!’” dacht de goede vrouw. En ze keerde naar huis terug…
’s Avonds, toen de ossenhoeder thuiskwam, zei ze tegen hem:
“Hé ossenhoeder, ik heb met de weefsters gesproken, zij gaan voor mij stof weven. Koop voor mij
Hollands30 garen.”
De ossenhoeder kocht voor haar Hollandse garen. Zij bracht al het garen naar de oever van de beek en
daar, zich opnieuw richtend tot de kikkers:
“Hé, weefsters!” zei ze, “ziet hier garen. Weeft me stof met al het garen dat ik hier heb.”
En ze liet heel het pak bij de beek achter.
Nadat enige tijd verstreken was, zei de vrouw op een dag tegen haar man:
“Geef me geld om de weefsters te betalen, want het is tijd, dat ik mijn stof ga halen.”
“Wacht tot ik klaar ben met het terugbrengen van de kudde,” antwoordde de ossenhoeder.
Hij vroeg zijn salaris aan de eigenaren van de dieren en hij kon zo zijn vrouw het geld geven, dat zij vroeg
en die bracht het naar de weefsters van de beek.
“Ziet hier jullie geld: geeft me mijn stof,” riep ze.
Maar de beek was ondertussen uitgedroogd en de kikkers waren vertrokken. Geen enkele stem
beantwoordde de oproep van de goede vrouw… Deze, boos, nam een stok ter hand:
“Jullie antwoorden me niet? Welnu, ik, ik ga jullie huis vernielen,” zei ze.
En ze begon met ijver in de grond van de oever te graven. Na enige tijd groef ze een grote kruik vol
goudstukken op.
“Aha, ik begrijp het nu,” zei ze, “jullie hebben je gekleed met mijn stof en jullie hebben dit geld voor mij
gelaten om me ervoor te betalen. Goed…”
Op dat moment passeerde over de Grote Brug een waterdrager met zijn karretje beladen met potten en
kruiken.
“Hé waterdrager!” riep de vrouw, “ik zal je betalen met deze mooie goudstukken. Ik koop heel je
koopwaar, ga die voor me afladen.”

30 Féléménk: Holland, Hollands; hier geïmporteerd uit Holland.
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De waterdrager, tevreden, laadde alles af voor het huis van de ossendrager. De vrouw gaf hem heel de
inhoud van de kruik op een handvol goudstukken na, die ze bewaarde om aan de ossenhoeder te laten
zien. De waterdrager ging er vandoor.
“Ik wil mijn huis versieren en inrichten om haar zo mooi te maken als het paradijs,” zei de vrouw bij
zichzelf.
Ze brak al de kruiken en al de potten, die ze zojuist gekocht had en legde ze neer in de vier hoeken van het
huis. Ze wachtte nu op de ossenhoeder, haar man.
’s Avonds, zodra hij verscheen, riep ze hem van verre:
“Kom zien, mijn man, hoe ik het huis geschikt heb. Is het niet even mooi als het paradijs?”
En ze gaf hem tegelijkertijd de handvol goud, die over was.
Toen de ossenhoeder heel het avontuur begrepen had, ontstak hij in woede:
“Wat heb je gedaan? A, de dwaze!” riep hij buiten zichzelf.
En na haar naar behoren geslagen te hebben, joeg hij haar weg.
De goede vrouw ging recht naar de wasplaats. Even later kwam een kat bij haar.
“Ach, Pisj-Pisj31 Pasja,” zei de vrouw tegen de kat, “ik weet, dat de ossenhoeder je naar mij stuurt. Maar ik
zal in het geheel niet terugkeren, nee, nee en nee. Hij heeft me geslagen en hij heeft me verjaagd. Ik ben te
boos.”
Enige tijd verstreek weer… Toen zag ze een kameel, die naar haar kwam. De vrouw zei hem:
“Jij, van wie ik naam noch voornaam ken, jij komt gestuurd door mijn man, nietwaar…? Welnu, het zij
zo, ik keer naar hem terug.”
Na de kameel bij de teugel genomen te hebben, keerde ze naar huis terug.
De ossenhoeder, die haar zag komen vergezeld van een kameel, zei niets, liet haar binnenkomen en
onthaalde haar zelfs met een glimlach. Daarna zei hij tegen haar:
“Vrouw, wil je, dat we vannacht samen genieten van ons huwelijk, toen het gepofte kikkererwten32

regende?” 
De vrouw stemde in haar naïeviteit toe. Toen stopte de ossenhoeder haar, met het smoesje, dat dat volgens
de regels van het spel was, onder een omgekeerde ketel. En hij begon kikkererwtkorrels erop te laten
vallen, onophoudelijk herhalend:
“De nacht van ons huwelijk, toen het gepofte kikkererwten regende…”
En tegelijkertijd leegde hij de zakken, die op de kameel geladen waren, die vol met goudstukken zaten, en
verborg die op zo’n manier, dat zijn vrouw ze nooit kon ontdekken.
Tenslotte riep de ossenhoeder:
“Het spel is afgelopen.”
En hij liet zijn vrouw onder de ketel vandaan komen.
Echter op een dag kwamen de openbare omroepers door alle straten. Zij zeiden:
“De kameel van de padisjah, beladen met zakken vol goud, is verdwaald! Wie heeft hem gezien? Wie kan
nieuws daarover verschaffen?”
De vrouw van de ossenhoeder ging recht naar een van de omroepers:
“Ik heb hem gezien, ik,” zei ze.
Toen grepen de mannen van de padisjah de ossenhoeder. Men bracht hem voor de rechtbank. Men vroeg
hem:
“Heb je de kameel gezien…?”
“Nee,” antwoordde de ossenhoeder.
“En je vrouw bevestigt, dat zij hem meegenomen heeft naar huis…”
“Maar ziet, heren,” zei de man, ‘gelooft u mijn vrouw? Dat is een zottin.”
“Roept de vrouw van de ossenhoeder,” beval de rechter toen.
Men ging toen de vrouw halen. Ze kwam met de deur van het huis op haar rug geladen.

31 Pisi-pisi: als bij ons poesie-poesie.
32 Leblébi, waar vooral kinderen dol op zijn.

Cor Hendriks, Turkse Sprookjes (PDF april ’16) 51

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


“Welnu, hier ben ik met onze deur… De ossenhoeder heeft me aanbevolen acht te slaan op de deur en
hem niet alleen te laten…”
De rechter ondervroeg toen de vrouw:
“Wanneer heb je de kameel gezien?”
“Op de avond van ons huwelijk, toen het gepofte kikkererwten regende,” antwoordde de vrouw.
Toen was de rechter behoorlijk overtuigd, dat hij waarlijk te maken had met een zottin; al de
waardigheidsbekleders, die daar zich bevonden, deelden zijn mening. Men zei tegen de ossenhoeder en
zijn vrouw:
“Vooruit, scheert je weg!”
Aldus behield de arme ossenhoeder al het goud van de padisjah.
Ze geven nog altijd, hij en zijn vrouw, vrolijk dit goud uit en leiden een zeer aangenaam leven.

20. De Kösé, of de boze streken van een baardloze

Er was eens en er is niet meer… Er was eens een kösé33. Die ving op een dag een haas. Maar hij had er al
een, die hij opgesloten hield in een hok. Hij stopte de tweede in een zak en bracht hem naar een veld waar
hij moest werken. Hij zei tegen zijn vrouw bij zijn vertrek:
“Ik zal vandaag op het veld iemand hebben, met wie ik mijn maaltijd zal delen. Bereid iets te eten voor
twee.”
Inderdaad kwam tegen de middag de gast, die hij verwachtte. Het was een boer uit de buurt. Op het
lunchuur opende de Kösé de zak, haalde de haas eruit en zei zich tot het dier richtend:
“Ga tegen de meesteres des huizes zeggen een lunch voor twee personen te maken en ons hier de maaltijd
te brengen.”
Daarna liet hij het beest los, dat zo snel het kon er vandoor ging. Even later kwam de vrouw inderdaad met
de maaltijd voor twee personen. De gast meende, dat de haas het bericht had overgebracht, en hij was
verwonderd over zijn kennis.
“Wil je me de haas verkopen?” vroeg hij aan Kösé.
“Je weet best, dat ik zoon noch dochter heb om mijn dingen te doen en me te helpen bij mijn kleine
klusjes. Ik stuur de haas hierheen, daarheen, alle keren als ik er behoefte aan heb. Hij verleent me grote
diensten en ik kan me niet ontdoen van zo’n beest.”
Maar tenslotte, na lang gediscussieerd en duizend gezichten getrokken te hebben, gaf de Kösé op het eind
toe en de koop werd gesloten; hij verkocht zijn haas voor een grote som. En hij gaf het andere beest.
De volgende morgen nam de koper de haas mee naar het veld, zoals de Kösé dat had gedaan. ’s Middags
zond hij hem naar huis, hem zeggend:
“Ga tegen de bazin zeggen me iets te eten te brengen, ik blijf hier lunchen.”
Het dier, losgelaten, nam meteen de weg naar de berg om niet meer terug te komen. En de boer wachtte
lang op zijn lunch, die niet kwam. Toen, woedend, ging hij naar huis en begon tegen zijn vrouw te
schreeuwen:
“Waarom laat je me zo lang wachten op mijn maaltijd? Wil je me soms van honger laten sterven?”
“Maar je hebt me niets gezegd, ik wist niet, dat je op het veld wilde eten,” antwoordde zijn vrouw.
“Hoezo, je wist het niet…? Heb ik je niet de haas gezonden om het je te laten weten?”
“Ben je gek geworden, mijn man?” riep de vrouw uit; “over welke haas heb je het? Heb je ooit een haas
gezien, die boodschappen overbrengt?”
Toen legde de boer haar de zaak uit.
“Welnu, mijn man, de Kösé heeft je een streek geleverd,” concludeerde de goede vrouw.
De boer was behoorlijk boos op zo’n manier bedrogen te zijn.
“Ik ga terstond de rekening vereffenen met die vervloekte Kösé,” zei hij.
En hij begaf zich naar het huis van deze laatste.

33 Baardloze.
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De Kösé zag van verre de boer, die de heuvel afdaalde.
“Het moet zijn vrouw zijn, die hem gedreven heeft zich te wreken. Het is dus aan haar, dat ik een lollige
streek ga leveren nu,” zei hij.
Hij nam een blaas, die hij vulde met flink rode pekmez (gekookt druivensap om mee te zoeten) en rolde
die rond de hals van zijn vrouw. Daarna zei hij tegen haar:
“Als de man komt, zal ik je uitschelden, je je luiheid verwijten en je traagheid met werken. Ik zal doen of
ik me opwind tot zo’n punt dat ik je bij de keel zal nemen, je op de grond uitstrekken en ik zal doen of ik
je keelde met een mes, dat de druivensap zal laten stromen. Daarna zal ik fluiten op deze fluit, die
‘duutturu, duutturu, gakkari, gakkari…’ zal doen. Bij het geluid van de muziek moet je je verheffen, alsof
je terugkeerde in het leven. Heb je het begrepen…? Maar vooral, speel je rol goed.”
“Gehoord,” zei de vrouw.
De man kwam even later. Maar voor hij tijd had de mond te openen, begon de Kösé te brullen en te
gebaren, woest, scheldend op zijn vrouw en haar haar gelanterfanter verwijtend. Hij zei, dat hij er genoeg
van had, dat het tijd voor hem om zich van haar te ontdoen; daarna greep hij haar, drukte haar tegen de
grond en deed alsof hij haar goed en wel keelde, tot grote schrik van de bezoeker. Maar even later deed hij
alsof hij er spijt van had. Daarna nam hij de fluit en speelde: “Duutturu, duutturu, gakkari, gakkari…”
Daarop verhief de vrouw zich, alsof er niets gebeurd was.
De boer, verwonderd over de macht van de fluit, wilde hem heel graag bezitten.
“Verkoop hem mij,” zei hij tegen Kösé, vergetend wat hem op die plek had gebracht.
“Ach nee…! Ik heb hem erg hard nodig, want het gebeurt me vaak, dat ik me boos maak over mijn vrouw.
En ik kan haar doden, elke keer dat het verlangen me aangrijpt; en het is best handig daarna haar het leven
te kunnen teruggeven dankzij de fluit,” antwoordde de Kösé.
Maar de ander stond er zo op, dat de Kösé, na duizend gezichten te hebben getrokken, tenslotte toestemde
om hem het kostbare instrument te verkopen tegen een respectabele som.
De boer, bewapend met de fluit, kwam thuis en om op zijn eigen vrouw de deugd van het zo duur betaalde
ding te proberen zocht hij om niets een twist met haar:
“Je bent een nietsnut, een slome, je doet niets op tijd… Ik heb er genoeg van, ik wil je niet meer,” begon
hij te schreeuwen, tot grote ontzetting van zijn vrouw.
“Ik ga je doden…” verklaarde hij op het eind.
En voordat zijn vrouw haar mond had kunnen openen om hem te vragen, waarover hij zich opwond, greep
hij haar beet, strekte haar uit op de vloer en keelde haar. Hij was zo zeker, dat het slechts een spel was…
En naderhand begon hij te spelen op zijn toverfluit.
Maar dat was tevergeefs, de arme vrouw gaf geen enkel teken van leven, ze kwam in het geheel niet
overeind, ze bewoog zelfs niet.
“Ach, de boze Kösé, hij heeft me weer bedrogen,” zei toen de boer tegen zichzelf; “deze keer zal hij niet
aan mijn wraak ontsnappen; de bestraffing zal vreselijk zijn: ik zal hem verzuipen in zee.”
Hij ging naar het huis van Kösé. Hij greep hem en stopte hem in een zak na hem goed gebonden te
hebben. Hij laadde de zak op zijn rug en droeg hem naar de oever van de zee. Hij ontdeed zich daar van
zijn last, maar hij kreeg toen een idee:
“Waarom hem zo heel eenvoudig doden?” vroeg hij zich af; “ik moet hem een goede correctie toedienen
alvorens hem in het water te gooien.”
En hij ging stokken snijden in het bos.
Een herder kwam langs. De Kösé, gewaarschuwd door het geluid van stappen, begon te roepen:
“Nee, bij Allah, ik wil het niet. Nee, ik wil het niet…”
De herder naderde de zak
“Wat wil je niet?” vroeg hij.
“Ach, ik ben behoorlijk geërgerd,” antwoordde de Kösé… “zo meteen moet een man hier komen. Hij
heeft het in zijn hoofd gezet me zijn dochter te willen geven. Hij is rijk, zijn dochter is mooi. Maar ik wil
haar niet en zie daar…!”
“Ik, ik wil haar best aannemen, dat meisje,” zei de herder.
“Welnu, als jij haar wilt hebben, je hoeft slechts mijn plaats in te nemen.”

Cor Hendriks, Turkse Sprookjes (PDF april ’16) 53

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


De herder opende de zak, liet de Kösé eruit gaan en nam zijn plaats in. De Kösé sloot zijn vervanger
stevig op, daarna zette hij zich aan het hoofd van de kudde en verwijderde zich.
Kort daarop kwam onze boer terug met een stevige stok in de hand. Hij begon op de zak te slaan. De
herder riep:
“Ik accepteer, ik neem je dochter… Sla me niet meer…”
Maar de boer besteedde geen enkele aandacht aan deze woorden… Toen de herder bewusteloos was en
geen enkel geluid meer liet horen, tilde de man de zak op en wierp hem in de zee.
Daarna hernam hij de weg naar zijn huis, tevreden over zijn wraak. Maar, wat ziet hij aan de rand van het
dorp? De Kösé, aan het hoofd van een grote kudde!
“Hö!” riep hij geheel verbaasd, “wat voor de duivel heb je gedaan om al die beesten te krijgen?”
“Zie daar! Je hebt me in het water gegooid, is het niet? Welnu, het water, waarin ik afdaalde, deed me
zeggen: goerrrk, goerrrk… Toen deed men me veertig schapen cadeau, omdat men dacht, dat ik riep:
veertig, veertig…34 En men had me er nog meer gegeven, steeds per veertig… En er zijn er nog zus en
zoveel in de zee…”
“Hö…! Breng me toch erheen, opdat ik er enkele veertigtallen op mijn beurt haal,” zei de boer.
“Laten we gaan,” zei de Kösé.
Hij stopte zijn vijand in een zak en wierp hem in de zee. Hij ontdeed zich van hem aldus voor altijd en hij
erfde al zijn goederen. Het is wat hij begeerde.

21. De Kösé en de schapenpoten

Er was eens een Kösé. Hij begaf zich op een dag naar de markt en deed er de aanschaf van vier
schapenpoten, die hij naar huis bracht. Hij gaf ze aan zijn vrouw, opdat zij ze klaarmaakte voor het
avondeten. De vrouw reinigde ze goed en deed ze in de pan. De poten waren goed gaar, helemaal klaar
voor de maaltijd; aangezien de vrouw erge honger had, kon ze niet wachten tot de avond en ze at er een.
Ze liet de drie andere in de pan en ging een ronde langs de buren maken. De Kösé kwam terug tijdens de
afwezigheid van zijn vrouw. Hij ging de pan bekijken en merkte, dat de poten goed gaar waren, maar er
waren er maar drie. Even later kwam zijn vrouw terug.
“Welnu, vrouw,” vroeg de Kösé, “de poten, zijn ze gaar?”
“Ja, ze zijn gaar,” antwoordde de vrouw.
“En hoeveel zijn er, die poten?
“Er zijn er drie.”
“Hoezo drie?” repliceerde de Kösé; “ik heb er wel vier gekocht.”
“Nee,” hield de vrouw vol, “drie.”
“Ik ga sterven, vrouw, zeg me niet, dat het er drie waren. Het waren er zeker vier, op mijn geloof.”
“Nee, mijn man, het waren er drie.”
En de Kösé viel, alsof hij van wanhoop gestorven was.”
“Niets aan te doen,” zei zijn vrouw.
Zij zond iemand om de Imam te laten komen, opdat hij zich bezighoudt met de
begrafenisvoorbereidingen. Tijdens het wachten op de komst van de priester, waste de Kösé nog eenmaal
zijn hoofd en vroeg:
“Waren het er geen vier, de poten?”
“Nee, drie,” antwoordde de vrouw weer.
En de Kösé ging weer liggen op zijn doodsbed.
De Imam kwam, men legde de dode op de ténéchir (houten tafel voor doden), men diende hem de laatste
wassingen toe…Op dat moment verheft de Kösé een laatste keer het hoofd om aan zijn vrouw te vragen:
“Welnu, vrouw, de poten, hoeveel waren er?”

34 Kirk (zeg girk) betekent 40 in het Turks.
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“Drie,” antwoordt de vrouw.
“Men gaat me zo meteen wegdragen en jij, je volhardt nog steeds… Jullie anderen,” voegde hij toe zich
richtend tot de personen, die zich bezig hielden met de begrafenisvoorbereidingen, “laat mij tenminste een
opening aan een kant van het graf, opdat mijn vrouw het middel heeft me iets te eten te laten toekomen.”
“Goed,” zeiden de mensen.
En toen alle voorbereidselen getroffen waren, droegen ze hem weg.
Toen begon de vrouw van de Kösé de dodenklachten te reciteren, terwijl de lijkkist het huis verliet:

“Aïe Kösé, vaïe Kösé!
Ik had je een onderbroek genaaid
Hij is te kort voor jou,
Je bent dood alvorens hem aan te doen.
Ho, Kösé, Ho!”

En de Kösé riep weer uit zijn doodskist:
“Hoeveel waren er, de poten?”
“Drie,” antwoordde de vrouw.
En zij volgde de lijkkist, steeds doorgaand met haar jammerklachten:

“De el was te lang,
De stof te kort…
De waterkan was lek,
Al het water liep eruit…
Hij is dood zonder gemaakt te hebben
Zijn wassingen, de Kösé,
Ho, Kösé, ho…!”

En de Kösé maar vragen van de bodem van de lijkkist:
“Hoeveel waren er?”
“Drie,” antwoordde de vrouw.
Tenslotte kwam men aan op het kerkhof. Men begroef de Köse naar behoren, zonder ondertussen te
vergeten een gat open te laten aan een zijkant van het graf. De vrouw van de Kösé kwam er ’s morgens en
’s avonds om iets te eten te brengen. En iedere keer riep ze:
“Hé Kösé!”
En haar man antwoordde, zijn hoofd uit het gat stekend:
“Hoeveel waren er, de poten?”
“Drie,” herhaalde de vrouw.
Waarop de Kösé zijn hoofd terugtrok in het graf.

Maar op een mooie dag kwam een karavaan langs dat kerkhof, waar ze moesten stoppen, en onder hen
bevond zich de vrouw van de gouverneur van Aleppo.
Deze vrouw nu was in verwachting. De weeën begonnen precies die avond en ze bracht een kind ter
wereld. En haar tent was juist heel dichtbij het graf van Kösé opgezet. Op hetzelfde moment kwam de
Kösé uit zijn graf. Hij zag de pasgeborene, stopte hem in het gat en hij, hij nam de plaats in van het kind.
Toen de vrouw van de gouverneur en haar dienaressen deze vreemde baby zagen, slaakten zij kreten van
verbazing:
“Heeft men ooit een pasgeboren van zo’n grootte gezien?” vroegen zij zich verschrikt af.
Maar wat te doen? Ze bakerden hem in en zorgden er wel voor hem aan geen mens te tonen en het geheim
te behoeden.
Enige dagen daarna kwam de karavaan in Aleppo. De dame wilde nog steeds haar kind aan niemand laten
zien, zelfs niet aan haar man; ze zei, dat hij heel groot en heel sterk was, dat zij het boze oog wilde
ontgaan. Heel de stad wist dus, dat de gouverneur vader was van een robuuste knaap, maar niemand had
hem gezien, en men was heel nieuwsgierig dit mooie kind te zien.
Dit, van zijn kant, bleef zijn moeder en heel haar entourage verbazen. Het had een formidabele eetlust en
wilde geenszins genoegen nemen met de melk van zijn moeder. Het had vooral trek in crème fraiche en
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vaak riep hij: “Ana, kammak!”, wat wou zeggen: “Mama, ik wil crème!” en dat verbaasde behoorlijk
iedereen.

Laten we terugkeren naar de vrouw van de Kösé: de volgende morgen ging zij als gewoonlijk naar het
graf om te eten te geven aan Kösé. Ze riep hem zoals altijd:
“Hé Kösé!”
Maar in plaats van de stem van haar man hoorde ze het gehuil van een baby. Ze keek toen in het graf en ze
zag een pasgeborene.
“Ach, de vervloekte Kösé! Moge Allah je van je ogen beroven,” riep de goede vrouw; “wie heb je deze
boze streek geleverd? Wie mag de arme moeder zijn, die in jouw klauwen is gevallen?”
Ze nam het kind, dat ze wikkelde in haar cape, nam hem mee naar huis, gaf hem melk te drinken. Op een
dag vernam ze, dat een karavaan naar Aleppo daar was langsgekomen, dat die gekampeerd had bij het
kerkhof en dat de vrouw van de gouverneur, die erbij was, bevallen was van een enorm kind. Toen
doorzag de vrouw van de Kösé heel de zaak. Ze nam het kind en ging op weg naar Aleppo. Meer dan een
maand was verstreken sinds de geboorte van de baby, toen ze de stad betrad.
Daar vernam ze het nieuws, dat op diezelfde dag de ceremonie van het quarantainebad plaats had, die men
de veertigste dag na de geboorte viert. Ook te Aleppo hoorde ze praten over dit kind van een wonderlijke
grootte, dat men aan niemand liet zien, uit angst voor het boze oog, zei men.
De vrouw van de Kösé besloot te gaan, zij ook, naar het quarantainebad. Ze nam het kind in haar armen en
betrad de hammaan. De baby was mooi, lieflijk, en iedereen glimlachte ertegen en aaide hem. De vrouw
van de gouverneur, tegen wie men sprak van het superbe kind van een arme vrouw, kwam het bekijken, zij
ook. En ze aaide het en kuste het. Toen wilde de vrouw van de Kösé op haar beurt de baby van de andere
[vrouw] zien! De dame moest toegeven en gaf het bevel aan haar dienaressen de “baby” te tonen aan de
arme vrouw. Deze, vlakbij hem gekomen, bemerkte een enorm pakket: ze ging er op af, ontblootte het
gezicht van de kleuter en wat zag zij? Haar Kösé, die haar aankeek met de ogen wagenwijd open.
“A, de schaamteloze! A, de booswicht!” riep zij toen uit.
En zich richtend tot de vrouw van de gouverneur:
“Mevrouw,” zei ze, “ziet hier uw kind; neemt het.”
En ze reikte haar de baby aan, die ze in haar armen hield.
“Wat betreft die daar…”
En ze vertelde alles. Toen grepen al de dienaressen, die tot dan toe de “baby” bleven knuffelen en
vertroetelen, en al de andere vrouwen, heel boos, dat ze in de aanwezigheid van deze deugniet in hun
badkledij waren, ieder een of ander voorwerp om hem klappen te geven, sommigen met hun handdoeken,
die ze opwonden om beter te slaan, anderen met hun badschoenen, weer anderen met hun zware koperen
kroezen. Het viel de Kösé niet mee te ontsnappen aan de furie van de baadsters.
Wat betreft de vrouw van de Kösé, de dame had genegenheid voor haar opgevat en wilde haar belonen. Ze
behield haar in het huis.
Wat betreft de Kösé, men weet niet, waarheen hij ging; in ieder geval doet hij er goed aan spijt te hebben
zich zo opgewonden te hebben over een schapenpoot, en zijn boosheid zo ver gedreven te hebben.

22. De adelaar van de Onderwereld

Er was eens, er is niet meer… Er waren drie broers… Hun vader was ziek, en zijn toestand verergerde met
de dag. De oudste, bij zijn hoofdeinde staand, zei tegen hem:
“Vader, hoe komt het, dat je elke dag meer wegkwijnt?”
“Ik ben ziek, mijn zoon…” antwoordde de vader hem.
Maar hij zei er niet meer over. De een na oudste, op zijn beurt gekomen om hem te vragen naar de reden
van zijn zwakte, ook tegen hem wilde hij niet meer zeggen, en hij stelde zich tevreden met hem te
antwoorden:
“Ik ben ziek en zie daar…!”
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Tenslotte was het de beurt van de jongste:
“Vader, zeg me waarom je kwaal van dag tot dag toeneemt?”
“Kind, zou je mijn kwaal weten te genezen als ik je er de reden van zeg?” antwoordde de grijsaard hem.
“Wie weet, vader; misschien dat ik het weet!”
“Goed, ik ga je inlichten. In een zeker land regeert een zekere Oeyoez35-Padisjah en deze padisjah heeft
mijn drie Hazaran36-nachtegalen gestolen… Daarom kwijn ik weg…”
De jongste rapporteerde aan zijn broers, wat hij zojuist vernomen had.
“We weten nu waarom onze vader zo aangedaan is!” zeiden ze hem.
En aangezien ieder van hen te paard gezeten was, gingen alledrie op weg.
“We moeten best die nachtegalen weten te vinden,” zeiden ze tegen elkaar, de weg nemend. 
Ze kwamen bij een kruising. Op een steen waren deze woorden gegraveerd:
“Zij, die deze weg nemen, zullen gezond en wel terugkeren.”
En op een andere steen:
“Zij, die over deze weg gaan, zullen of terugkeren of niet terugkeren.”
En op de derde:
“Dit is de weg van hen, die nooit terug zullen keren.”
De jongste der broers zei tegen de oudste:
“Jij zult gaan over de weg, die terugkeer heeft. En jij,” zei hij tegen de een na oudste, “jij zult de weg
volgen, die terugkeer kan hebben, maar die ook niet kan hebben. Wat mij betreft, ik neem de derde.”
En daarop nam hij afscheid van zijn broers, de weg volgend van hen, die nooit zullen terugkeren.
Hij ging lang, de jongste, op deze weg. Tenslotte kwam hij op een wei. Daar plantte hij een paaltje in de
grond en maakte er zijn paard aan vast. Zelf ging hij in het gras liggen slapen. In zijn dommel werd hij
gestoord door een geluid; het leken de stappen van iemand, die nu weer over het gras, dan weer door het
struikgewas ging. Hij ontwaakte en bemerkte een dev, die naderbij kwam, een enorme dev. Ge moet
weten, dat toentertijd er devs waren… De dev kwam heel dicht bij de jongeman. Deze kwam daarop
overeind, wierp zijn knots naar de dev en doodde hem. Waarna hij te paard steeg en zijn weg vervolgde.
Hij kwam bij een weelderig huis. Hij beklom de trap. Er was daar een meisje.
“O mijn broer,” zei ze tegen hem, “hoe ben je er in geslaagd hier te komen? Weet je dat je bent bij de
Sjah-Maran (de Slangenkoning)? Hij zal zo thuiskomen en je zeker doden.”
De jongeman antwoordde:
“Maak je niet ongerust om mij, er zal niets gebeuren. Hoe heet je?” vroeg hij haar.
“Ik heet Gülperi (Roos-fee),” antwoordde zij.
“Wil je met me meegaan?” vroeg hij aan de Schone.
“Ik wil graag,” antwoordde zij, “maar de dev zal me doden.”
“Ik, ik heb de dev gedood,” zei toen de jongeman; “en nu ga ik mijn weg voortzetten in deze richting. Ik
zal op een dag terugkeren om je mee te nemen.”
“Goed,” antwoordde de Schone.
En de jongeman steeg te paard en verwijderde zich.
Hij ging lang, heel lang… Hij kwam tenslotte bij een ander groot huis. Het was de woning van de een na
oudste zuster van Gülperi, die Gülizar (Roos-wang) heette. Alles gebeurde zoals bij de oudste. De
jongeman zei tegen de schone Gülizar, dat hij haar zal komen ophalen op de terugweg en vervolgde zijn
weg.

35 Uyuz is een vervorming van Oguz, de voorouders der Turken (Oghoes).
36 Hazar = 1. nachtegaal, 2. duizend; Hazaran Bülbül: vogel met de waarde van 1000 nachtegalen.

Cor Hendriks, Turkse Sprookjes (PDF april ’16) 57

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Hij bereikte tenslotte een derde huis. Hij bevestigde zijn paard en trad binnen. De jongste van de drie
zusters bewoonde het kasteel; ze had als naam Gülbahar (Roos-lente). De jongeman beloofde haar, ook
haar, dat hij haar op de terugweg mee zal nemen, en hij vervolgde zijn weg.
Na enige tijd gegaan te zijn, zag hij een grijsaard gezeten aan de rand van de weg, die bezig was met
afwisselend op- en afrollen van een klos draad, die hij in zijn hand hield.
“Grootvader,” vroeg de jongeman hem, “waarom rol je zo op en af?”
“Mijn zoon,” antwoordde de grijsaard, “ik rol op om het verre nabij te laten komen en ik rol af om het
nabije te verwijderen.”
“Grootvader,” vroeg de jongeman weer, “men zegt, dat hier in de buurt ene Oeyoez-padisjah woont. Waar
zou ik hem kunnen vinden?”
“Mijn zoon,” zei de grijsaard, “deze padisjah slaapt periodiek zijn Oeyoez-slaap, die veertig dagen duurt.
En juist vandaag is hij gaan liggen om deze fameuze slaap te doen. Welnu, als je terstond naar hem
toegaat zal je dieren en mensen in slaap vinden in zijn kasteel. Zowel de leeuwen als de tijgers als de
politieagenten als de soldaten; evenals de honden, die de muil open zo-o-o open hebben; evenals de
politieagenten, wier geweren zo-o-o uitgestrekt zijn, je zult ze allemaal in een diepe slaap gedompeld
vinden. Maak je geenszins ongerust, ze zullen in het geheel niet wakker worden voor veertig dagen. Ook
kan je zonder vrees binnentreden.”
Na goed naar de aanbevelingen van de grijsaard geluisterd te hebben, vervolgde de jongeman zijn weg.
Hij kwam in de omgeving, waar het kasteel van Oeyoez-Padisjah stond. Hij betrad het en wat zag hij? De
leeuwen, de tijgers, de honden, de soldaten, alles onbeweeglijk inderdaad, de ogen open, zonder enig
teken van leven. De jongeman, na ze in die houding beschouwd te hebben, stak over en drong de
appartementen van de koning binnen. Daar zag hij Oeyoez-Padisjah zelf gedompeld in een diepe slaap en
de nachtegalen, die alledrie zongen en zongen boven zijn hoofd. Hij nam de nachtegalen en verliet de
kamer. Maar toen hij een eindje van het kasteel vandaan was, zei hij bij zichzelf:
“Ik heb zelfs niet de nieuwsgierigheid gehad om zijn gezicht te ontbloten om te zien wat voor man hij
is…”
Deze woorden gezegd keerde hij op zijn passen terug, betrad de kamer van Oeyoez-Padisjah en ontblootte
zijn gezicht. Maar wat zag hij toen? Een meisje zo mooi als het daglicht. Hij begon meteen haar hals te
ontknopen, maar de schone werd in het geheel niet wakker. De jongeman bedekte het gezicht van de
slaapster weer en ging weg met de nachtegalen.
Hij kwam terug bij de jongste der zussen, die hij op de laatste plek op zijn weg naar Oeyoez-Padisjah
ontmoet had, en hij nam haar mee op zijn paard. Vandaar ging hij naar de tweede, daarna naar de derde
zuster, en liet hen eveneens bij hem opstijgen. Zo kwam de jongeman, na ze alledrie opgehaald te hebben,
op de plek, waar zijn twee broers op hem zouden wachten. Aan zijn oudste [broer] gaf hij de oudste zus,
aan de tweede broer gaf hij de een na oudste zus en het jongste der meisjes behield hij voor zichzelf. En
allen samen gingen ze op de terugweg.
Onderweg vonden ze een put. Ze hadden dorst. De oudste broer zei:
“Ik ga afdalen om voor jullie water te putten.”
Men liet hem zakken in de put. Maar nauwelijks was hij een weinig afgedaald, of hij begon te roepen:
“O broers, ik brand!”
Meteen hees men hem op. Daarna was het de beurt van de tweede broer. Ook hij begon weldra te roepen:
“O, ik brand!”
En men hees hem op. De jonge zei toen:
“Als ik roep: ‘Ik brand!’ hijs me dan niet op, laat het touw zakken zonder u om mijn kreten druk te
maken.”
De jongste der zussen smeekte hem:
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“Daal niet af,” zei ze, “want je zult niet kunnen terugkeren.”
En aangezien de jongeman niet naar haar wilde luisteren, zei ze:
“Daar beneden zal je twee rammen naar je zien komen, de ene wit, de andere zwart. De twee rammen
draaien snel rond je. Je poogt de witte te grijpen en erop te klimmen. Hij brengt je naar boven op de Witte
Aarde. Let goed op niet te klimmen op het zwarte schaap, want hij, hij neemt je mee naar benden naar de
bodem van de Zwarte Aarde.”
De jongeman, deze woorden aangehoord hebbend, daalde af op de bodem van de put. Alles gebeurde
zoals het meisje hem had voorspeld: Twee rammen kwamen voor hem en begonnen rond te draaien. De
jongeman wilde het witte grijpen om omhoog te komen. Maar in plaats van te klimmen op de witte, klom
hij op de zwarte. En daar nam het zwarte schaap hem mee naar de bodem van de Zwarte Aarde.
Daar kwam hij bij het huis van een oude vrouw.
“Grootmoeder,” zei hij, “geef me water om te drinken.”
De oude vrouw gaf hem water; maar wat voor water!? Het was bloedrood. De jongeman vroeg:
“Waarom is het water bloedrood, oude moeder?”
“O mijn zoon,” antwoordde hem de goede vrouw, “bij de bron van het water, dat wij drinken, zit een dev,
naar wie we elke dag een meisje moeten brengen. En terwijl de dev haar verslindt, kunnen wij een beetje
water putten. Daarom is het water zo bloedrood. En juist vandaag,” zei ze nog, “is het de beurt van de
dochter van de padisjah; zij zal weldra worden opgevreten, want er zijn geen andere meisjes in dit land
meer om aan het monster te worden geofferd.”
“Waar huist deze dev?” vroeg de jongeman, “wijs hem me, grootmoeder.”
“Ach, mijn zoon,” antwoordde de oude vrouw, “hij heeft heel wat dapperen voor jou verslagen, hij heeft
ze allemaal opgegeten. En ook jij zal worden opgevreten; zie af van je plan.”
“Vooruit, wijs hem me toch, oude moeder,” drong de jongeman aan.
En de goede vrouw wees hem de omgeving, waar de dev huisde.
De jongeman wachtte verborgen het gunstige moment af, toen hij van verre zag, dat men de prinses naar
de dev bracht; hij haastte zich het monster te naderen, voordat het slachtoffer aankwam, gaf hem een klap
en doodde hem.
Het meisje, dat vlak daarna ter plaatse was, had de tijd haar vingers te dopen in het bloed van de dev en
hen te laten gaan over de naakte rug van de held zonder dat hij het merkte.
De lui van het land vulden hun kruiken aan de bronnen en zoals altijd was het water weer bloedkleurig. De
jongeman kwam bij de oude vrouw en vroeg haar te drinken. En opnieuw bood de goede vrouw hem
bloedrood water aan.
“Goede moeder,” zei de jongeman, “ik kan dit water niet drinken. Ga dus helder water voor me halen; ga,
je zult het thans vinden.”
De prinses van haar kant kwam gezond en wel terug bij het paleis van haar vader. De padisjah, gelukkig
haar terug te zien, vroeg zich af:
“Wie heeft de dev kunnen doden?”
En hij liet bekend maken door heel het land:
“Ik zal mijn dochter ten huwelijk geven aan degene, die een eind heeft gemaakt aan het monster!”
Daarop deed eenieder zich voor als de overwinnaar en men wist niet wie de waarheid zei. Het meisje zei
daarop:
“Ik alleen kan aanwijzen wie hem gedood heeft.”
En ze liet bekend maken, dat al degenen, die pretendeerden hem gedood te hebben, zich moesten
uitkleden. Honderden en honderden ontblootten hun rug. De prinses zag, na ze allemaal geïnspecteerd te
hebben, de afdrukken van haar vingers op de rug van een enkele jongeman en wees hem aan als de held.
Daarop zei de padisjah tegen hem:
“Ik wil je mijn dochter geven.”
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“Laat me opstijgen van de Zwarte Aarde naar de Witte Aarde. Meer vraag ik niet van je,” antwoordde
hem de jongeman.
Daarop sprak de padisjah als volgt:
“Mijn zoon, daar en daar is een adelaar, ik weet niet of hij er nog steeds is. Alleen hij kan je omhoog
brengen op de Witte Aarde. Ga hem opzoeken.”
Daarop begaf de jongeman zich naar de plek waar de woning van de adelaar zou moeten zijn. Hij zag er
een grote boom, waaromheen iets gerold zat. Hij bemerkte, dat het een gigantische serpent was. Hij
doodde hem met een klap van zijn knots. Daarna ging hij in de schaduw van de boom liggen slapen. De
jonkies van de adelaar hadden juist hun nest in deze boom.
Elke keer als de moeder-adelaar een nest opvoedde, vond ze op een goede dag haar kleintjes gedood en ze
wist niet vanwaar het ongeluk kwam.
De jongeman sliep nog, toen de adelaar arriveerde. De vogel maakte zich op om zich op hem te storten om
hem aan stukken te scheuren, want hij dacht, dat hij de moordenaar van zijn kleintjes was, toen die
begonnen te roepen:
“Moeder, dood hem niet! Hij is het, die ons gered heeft van een serpent, die ons zou hebben verslonden,
als hij hem niet gedood had…”
Daarop spreidde de adelaar de vleugels uit over het hoofd van de jongeman om hem schaduw te geven.
Toen de held ontwaakte, vroeg de vogel hem:
“Zeg me, wat kan ik doen voor je?”
“Breng me terug omhoog van de Zwarte Aarde op de Witte Aarde,” antwoordde hij.
“Mijn zoon,” zei de adelaar, “ik vrees niet genoeg kracht te hebben om deze reis te ondernemen. Toch zal
ik hem uitvoeren; maar je moet veertig zakken water meenemen, gemaakt van de huiden van veertig
buffels, en ook het vlees van veertig buffels, nodig om me te verzadigen en mijn dorst te lessen gedurende
heel de reis.”
Daarop verschafte de jongeman zich dat, wat de adelaar vroeg. Hij laadde drank en vlees op de vleugels
van de vogel, die hem liet zitten op zijn rug, tussen de twee vleugels. De adelaar preciseerde voor hem:
“Wanneer ik ‘lak!’ zal roepen, moet je me vlees geven, wanneer ik ‘loek!’ zal roepen, moet je me water in
de snavel gieten.”
Waarna de vogel zijn vlucht aanving. En de jongeman gaf hem te eten, als hij hem ‘lak!’ hoorde roepen,
en hij goot water in zijn snavel, als hij hem ‘loek!’ hoorde roepen.
Ze vlogen lang zo. Ze stonden op het punt het doel te bereiken, toen de adelaar weer ‘lak!’ riep. En er was
geen buffelvlees meer over… Toen sneed de jongeman zich een flinke plak vlees van de dij en reikte het
de adelaar…
Tenslotte kwam de vogel aan bij het daglicht, ze hadden de Witte Aarde bereikt. De adelaar liet de
jongeman afstijgen en zei tegen hem:
“Zie daar, de reis is afgelopen, ga nu je weg!”
De jongen wilde niet gaan lopen, want hij wilde niet dat de adelaar zijn verminkte been zag; en hij zei
hem:
“Ik blijf hier… Ga, keer terug naar huis zonder je om mij te bekommeren.”
Maar aangezien de adelaar erop stond hem te zien gaan, moest onze held gaan staan en enkele stappen
doen en ondanks al zijn moeite lukte het hem niet niet te doen of hij hinkte. Maar de adelaar hield hem
tegen, liet uit zijn snavel het vlees komen, dat hij bewaard had zonder op te slokken, gaf het aan de
jongeman, die het op zijn plaats legde, en zijn been hervond zijn vroegere kracht. En de adelaar zei hem:
“Ga, mijn zoon, en wees gelukkig…”
Ik, ik heb mijn geschiedenis beëindigd… Wat een geluk voor iedereen…!
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Aantekeningen

21-27 N° I. Tékerlémé. Deze lange tekerleme beëindigd, kan een verhaal aldus beginnen.
Ms. van de collectie Kemal Gögceli, verzameld door hem te Andirin, dept. Maras, ZW. Anatolië, in 1945
uit de mond van de 42-j. Ali Kivrak, kweker, die tevens het beroep van “saz”-speler (zanger) beoefent.
29-40 N° II. Le père et ses six filles. Ms. coll. Boratav; verzameld in 1939 te Gönen, dept. Balikesir, W.
Anatolië door M. Kemal Çig, bibliothecaris, toen student aan de faculteit der letteren in Ankara, uit de
mond van de 50-j. Mevr. Eminé, bijgenaamd Teldji, afkomstig uit dat dorp, die het geleerd heeft van een
oude vrouw uit de buurt, toen ze nog een jong meisje was.
41-45 N° III. Le corbeau qui fut piqué d’une épine à la patte. Ms coll. Boratav. Verteld febr. 1939 aan B.
door zijn moeder, de 52-jarige Sidika Boratav, die het hoorde te Vodina (nabij Salonique) rond 1894, dus
toen ze zo’n 7 à 8 jaar was, van een ‘100-jarige’ vrouw, Havva Tete genaamd (tete = tante).
47-57 N° IV: Bénli-Bahri, le Chat. Ms coll. Boratav. Genoteerd door Mej. Emel Varda, studente aan de
faculteit der letteren van Ankara in 1946 van een vrouw uit Ankara, die het had van mevr. Nadire Nadi uit
Istanbul, die naar de vertelster zei, deze versie reeds gepubliceerd heeft in een periodiek voor kinderen,
Çocuk Dünyasi, rond 1915 te Istanbul, wat B. niet heeft kunnen verifiëren.
59-72 N° V. Le Père-Ogre. Ms. coll. Boratav. Genoteerd in 1946 door mej. N. Kutis te Ankara uit de
mond van haar grootmoeder, de 63-j. mevr. Mukaddes Duru, afkomstig uit Izmir, die het heeft vernomen
te Istanbul en als een Istanbuls verhaal beschouwt.
73-86 N° VI. L’histoire du prince qui alla enlever la fille du roi des infidèles. Ms. coll. Boratav.
Genoteerd in 1946 door Osman Nuri Güngör, student aan de faculteit der letteren te Ankara uit de mond
van de 31-j. Abdurrahman Gökirmak, afkomstig uit het dorp Meye, kanton Tasköprü, dept. Kastamonu,
een analfabeet, die het hoorde van zijn regimentsgezel tijdens militaire dienst in Thracië, maar niet weet
waar die gezel vandaan kwam.
87-96 N° VII. La Poule Noire; ms. coll. Boratav. Geschreven te Ankara in 1946 door de verteller Ismet
Gönülal, student aan de faculteit der letteren te Ankara, afkomstig uit Zara, dept. Sivas (Centraal-
Anatolië) (AT 567)
97-109 N° VIII: La Reine-de-Beauté. Ms. coll. Boratav. Genoteerd door mej. Nuran Oral in 1946 te
Niksar, dept. Tokat, uit de mond van mevr. Ayse Ögün, afkomstig uit hetzelfde gehucht en 45 jaar, die het
verhaal hoorde van een plaatselijke kokkin.
111-119 N°IX: Kéloghlan qui alla épouser la Femme-des-Braves. Ms. coll. Boratav. Aan de auteur
verteld in febr. 1939 door zijn moeder, Mevr. Sidike Boratav, 52, die het rond 1900 hoorde van de vrouw
van de gerechtsbode uit Gemlik, dept. Bursa in Bythinië.
121-125 N°X: Hizir; Ms. coll. Boratav; genoteerd in 1940 door Ihsan Altay te Araç, dept. Kastamonu, van
de mond van een boerin uit het dorp Geley in dezelfde streek.
127-133 N°XI: Les soeurs jalouses, ou Telli-Top; Ms. coll. Boratav; febr. 1939 van zijn moeder Mevr.
Sidika Boratav, 52, te Istanbul.
135-140 N°XII: Moitié-de-Coq; Ms. coll. Boratav; geschreven in 1945 door de verteller Hasan Serinken,
leerling van het Institut rural van Hasenoglan, nabij Ankara (2e jaar van de bovenbouw).
141-144/5 N°XIII: La Vieille et le Renard; Ms. coll. Boratav; uit een verzameling van Özcan San, die in
1939 zijn leerlingen liet verzamelen bij ouders en buren te Gümüshané in dept. met zelfde naam (N.W.
Anatolië); verteld door 38-j. Fatma.
147f N°XIV: La pie messagère des femmes; tekst gepubl. Yusuf Ziya Demircioglu, Yörükler ve
köylülerde hikayeler, masallar (sprookjes en vertellingen van de Yörük en van de boeren), door de auteur
in 1933 verzameld tijdens een folkloristische expeditie in Z.W. Anatolië; uit het dept. Mugla.
149-156 N°XV: Les trois frères; Ms. coll. Boratav; febr. 1947 genoteerd te Imren uit de mond van Fidan
Karadas (genoemd Fidan Badji), 35-jarige boerin uit het dorp Imren nabij Ceyhan (dept. Adana),
afkomstig van de stam der Yörük van de Saçi-Karali (met de Zwarte Haren) en nog geen jaar woonachtig
te Imren.
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157-163 N°XVI: Keloghlan et le renard; Ms. coll. Boratav. Verzameld in 1943 door Ihan Basgöz van de
mond van een boer uit Elvanköy (dorp nabij Ankara), ± 35 jaar.
165f N°XVII: Le Chat et le Tigre; naar Yusuf Ziya Demircioglu, Yörükler ve Köylülerde hikayaler.
Masallar, 60f (supra).
167-170 N°XVIII: La Cétoine et le Rat; Ms. coll. Boratav. Verzameld in 1939 te Gönen, dept. Balekesir,
W. Anatolië door Kamal Çülbiye, 45, kwekersvrouw.
171-176 N°XIX: Les Tisserandes; Ms. coll. Boratav; verz. als N°18 van mevr. Ganime, 75, van een
kwekersfamilie in Gönen; toen ze jong was van haar moeder geleerd.
177-182/3 N°XX: Le Kösé ou les méchants tours d’un imberbe; Ms. coll. Boratav, in 1940 genoteerd door
Ihsan Altay, student van de faculteit der Letteren in Ankara, te Araç, dept. Kastamonu, van de mond van
dhr. Emin, bijgenaamd Topal (de kreupele).
185-191 N°XXI: Le Kösé et les pieds de mouton; Ms. coll. Boratav; genoteerd in 1939 uit de mond van de
80-jarige grootmoeder van de auteur, Fitriye Türegün (gest. 1952), die het rond 1880 had gehoord in Kilis,
Z.O. Anatolië, dept. Gziantep.
193-203 N° XXII: L’aigle du monde souterrain; Ms. coll. Boratav; genoteerd in febr. 1947 uit de mond
van mej. Fidan Karadas (Fiden Badji) uit het dorp Imren, nabij Ceyhan, dept. Adana (zie N°15).
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