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Kumba met moeder en  
Kumba zonder moeder - Senegal

Er waren eens twee meisjes die allebei Kumba heetten. De ene Kumba had 
haar moeder nog. De moeder van de andere Kumba was helaas overleden. 

De twee Kumba’s hadden dezelfde vader. Kumba met moeder werd erg verwend 
door haar moeder, maar Kumba zonder moeder werd van kindsbeen af door haar 
stiefmoeder als slaaf gebruikt. Geen enkele klus hoefde Kumba met moeder te 
doen. Potten schrobben, kleren wassen, water aanslepen, dorsen en bakken … 
Alle karweien waren voor Kumba zonder moeder. Nooit verdedigde de vader haar 
tegen haar veeleisende stiefmoeder en stiefzus. Hij durfde zelfs geen woord te 
zeggen toen zijn vrouw zijn dochter bij zich riep en haar op een verre, gevaarlijke 
reis stuurde: ‘Ga deze vuile kalebaslepel wassen in het dorp Ndajaan, bij de grote 
zee!’

Vele dagen stapte Kumba zonder moeder door de wildernis. Toen haar voeten 
zeer deden en haar buik rammelde, hoorde ze stemmen. Ze sloop dichterbij. Tot 
haar verbazing zag ze twee prachtige jujubebomen. Ze wuifden in de wind en 
praatten met elkaar. Kumba zonder moeder liep naar de bomen en boog: ‘Beste 
jujubebomen, hoe gaat het met jullie?’
‘Goed’, ruisten de bomen.
‘Wat bijzonder dat jullie met elkaar kunnen praten. Ik wens jullie het allerbeste 
toe!’
De twee jujubebomen schudden met hun takken en lieten voor Kumba zonder 
moeder hun mooiste en rijpste vruchten vallen.
‘Dank u!’ Kumba zonder moeder raapte de vruchten op. ‘Wat zijn ze rood en rijp. 
En ze ruiken heerlijk zoet.’
‘Dat ze je mogen smaken’, zeiden de bomen. ‘Ze zijn gezond en lekker, en een 
betere remedie tegen angst bestaat er niet!’
Vele dagen stapte Kumba zonder moeder verder door de wildernis. Toen haar 
voeten zeer deden en haar buik rammelde, hoorde ze weer stemmen. Ze sloop 
dichterbij. Tot haar grote verbazing zag ze twee prachtige mangobomen. Ze 
wuifden in de wind en praatten met elkaar. Kumba zonder moeder liep naar de 
bomen toe en boog: ‘Beste mangobomen, hoe gaat het met jullie?’
‘Goed’, ruisten de bomen.
‘Wat bijzonder dat jullie met elkaar kunnen praten. Ik wens jullie het allerbeste 
toe!’
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De twee mangobomen schudden met hun takken en lieten voor Kumba zonder 
moeder hun sappigste mango’s vallen. 
‘Dank u!’ Kumba zonder moeder raapte de mango’s op. ‘Wat zijn ze zwaar en rijp, 
en ze ruiken heerlijk zoet.’
‘Dat ze je mogen smaken’, zeiden de bomen. ‘Ze zijn fris en voedzaam, en een 
betere remedie tegen de kwalen van hart en huid bestaat er niet!’
Vele dagen stapte Kumba zonder moeder door de wildernis. Toen haar voeten zeer 
deden en haar buik rammelde, zag ze een vreemde, stokoude vrouw. Onder haar 
hoofddoek piepten twee hoorns tevoorschijn. Kumba zonder moeder boog: ‘Beste 
grootmoeder, hoe gaat het met u?’
‘Goed’, knikte de oude vrouw.
‘Ik wens u het allerbeste!’ Ze gaf de oude vrouw haar laatste mango. ‘Zou ik u een 
vraag mogen stellen?’
‘Zeker’, zei de oude vrouw.
‘Kunt u me misschien de weg wijzen naar het dorp Ndajaan, bij de zee?’
‘Je bent er bijna. Ik ben de koningin van de zee. Je kunt de nacht doorbrengen in 
mijn hut. Dan gaan we morgen naar de zee. Wil je me helpen om couscous klaar te 
maken?’
‘Dat is goed’, zei Kumba zonder moeder.
De oude vrouw gaf haar een kleine tarwekorrel. ‘Neem de vijzel en vermaal deze 
tarwekorrel.’
Zonder protest deed Kumba zonder moeder wat de oude vrouw haar had 
opgedragen. Tot haar verbazing vulde de pot zich algauw tot de rand toe met 
couscous. 
‘Wilt u dat ik er saus bij maak, grootmoeder?’, vroeg Kumba zonder moeder. De 
oude vrouw knikte. Kumba zonder moeder keek om zich heen: ‘Maar ik zie niets 
wat ik kan gebruiken om de saus te maken.’
De oude vrouw gaf haar een klein botje. ‘Kook dit botje in de kookpot.’
Zonder protest deed ze wat de oude vrouw haar had opgedragen. Tot haar grote 
verbazing vulde de kookpot zich tot de rand toe met heerlijk geurende saus. 
Kumba zonder moeder at haar buik vol.
‘Wil je mijn rug krabben?’, vroeg de oude vrouw en ze ontblootte haar rug. Kumba 
zonder moeder zag dat haar rug vol stekels zat, als bij een cactus, maar toch knikte 
ze: ‘Dat zal ik doen.’
En ze krabde de oude vrouw tot die tevreden gromde.
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‘Vannacht moet je onder dit bed slapen’, zei de oude vrouw. 
‘Straks komen mijn kinderen, de wilde dieren, en die leggen zich op het bed te 
slapen. Met deze naald moet je hen door het bed heen af en toe een prik geven. Ze 
zullen denken dat ze door vlooien gebeten worden. Dan zullen ze op een andere 
plek gaan slapen en ben je veilig.’
Zo gauw Kumba zonder moeder zich onder het bed had verstopt, kwamen de 
wilde dieren naar binnen.
Ze snoven: ‘We ruiken mensenvlees!’
De oude vrouw schudde het hoofd: ‘De enige mens in dit huis ben ik, jullie oude 
moeder. Jullie denken er toch niet aan om mij op te vreten?’
Mopperend kropen de wilde dieren in bed. ‘Toch ruiken we mensenvlees! Nog 
harder dan daarnet!’
De oude vrouw schudde het hoofd: ‘Willen jullie je eigen moeder opvreten?’
‘Natuurlijk niet!’, gromden de wilde dieren.
Na een tijdje lagen ze allemaal loeihard te snurken. Het duurde niet lang of ze 
schrokken op: ‘Ai, een beet! Er zitten hier venijnige vlooien in dit bed! En weer een 
beet! We kunnen maar beter ergens anders gaan slapen!’
En het ene wilde beest na het andere verliet de 
hut van de oude vrouw.
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De volgende ochtend trok Kumba zonder moeder 
samen met de oude vrouw naar het dorp Ndajaan, 
bij de zee. Zorgvuldig waste Kumba zonder 
moeder de vuile kalebaslepel in de zee. Voor ze 
naar huis zou terugkeren, gaf de oude vrouw haar 
drie eieren: ‘Hier heb je drie eieren, een klein, een 
middelgroot en een groot ei. Onderweg moet je 
eerst het kleine ei op de grond gooien, daarna het 
middelgrote en pas op het laatst het grote ei.’
‘Dank u. Dat zal ik doen’, zei Kumba zonder moeder en ze ging op pad. 

Toen ze het kleine ei op de grond smeet, stond er voor haar een groep mannen en 
vrouwen: ‘Wij zijn je dienaren. Wij doen wat je ons opdraagt!’
Toen ze het middelgrote ei op de grond smeet, stond er voor haar een rij prachtige 
paarden en een kudde stevige koeien, geiten en schapen. Bij dat vee lagen ook nog 
potten vol goud en zilver. Toen ze het grote ei op de grond smeet, doken voor haar 
leeuwen, jachtluipaarden, giftige slangen, wurgslangen, schorpioenen, nijlpaarden 
en andere gevaarlijke wilde dieren op. 
‘Dienaren, help me!’, zei Kumba zonder moeder. En haar dienaren maakten de 
gevaarlijke dieren dood. 
Het hele dorp stond in rep en roer toen Kumba zonder moeder daar aankwam met 
haar dienaren, paarden, koeien, geiten en schapen, en ook nog potten vol goud en 
zilver. Ze liep naar haar stiefmoeder toe. ‘Hier heeft u uw kalebaslepel terug’, zei ze. 
‘Ik heb hem gewassen in de zee bij Ndajaan, zoals gevraagd.’
Nu werd de stiefmoeder razend jaloers omdat haar stiefdochter met zoveel 
rijkdommen was teruggekeerd. Ze gaf haar eigen dochter de opdracht: ‘Ga deze 
vuile kalebaslepel wassen in het dorp Ndajaan, bij de grote zee! En keer terug met 
nog meer rijkdommen.’

Vele dagen stapte Kumba met moeder door de wildernis. Toen haar voeten zeer 
deden en haar buik rammelde, hoorde ze stemmen. Ze sloop dichterbij, zag de 
twee jujubebomen die wuifden in de wind en met elkaar praatten. Kumba met 
moeder liep naar de bomen. ‘Het kan toch niet dat bomen praten. Hou op!’ 
De jujubebomen zwegen en hielden hun vruchten stevig vast.

Vele dagen stapte Kumba met moeder verder door de wildernis. Toen haar voeten 
zeer deden en haar buik rammelde, hoorde ze weer stemmen. Ze zag de twee 
mangobomen die wuifden in de wind en met elkaar praatten. Kumba met moeder 
liep naar de bomen. ‘Het kan toch niet dat bomen praten. Hou op!’
De mangobomen zwegen en hielden hun vruchten stevig vast. 
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Vele dagen stapte Kumba met moeder verder 
door de wildernis. Toen zag ze een vreemde 
stokoude vrouw. Onder haar hoofddoek 
piepten twee hoorns tevoorschijn. 
Kumba met moeder riep: ‘Wijs me de weg naar 
het dorp Ndajaan, bij de zee!’
De oude vrouw knikte: ‘Je bent er bijna. Ik 
ben de koningin van die zee. Je kunt de nacht 
doorbrengen in mijn hut. Dan gaan we morgen 
naar de zee. Wil je me helpen om couscous 
klaar te maken?’
‘Als het moet’, zuchtte Kumba met moeder.
De oude vrouw gaf haar een kleine tarwekorrel. 
‘Neem de vijzel en vermaal die tarwekorrel.’
Maar het meisje riep uit: ‘Onnozele vrouw, wie kan er nu koken met één korrel!’ 
En ze smeet de tarwekorrel op de grond.
De oude vrouw gaf haar een klein botje. ‘Hier heb je een botje om saus van te 
maken. Kook het in de kookpot.’
Maar het meisje Kumba riep uit: ‘Onnozele vrouw, wie kan er nu saus koken met 
één botje!’ En ze smeet het botje op de grond. De oude vrouw ontblootte haar rug. 
‘Wil je mijn rug krabben?’ 
Kumba met moeder zag dat haar rug vol stekels zat, als bij een cactus, en ze riep: 
‘Ik denk er niet aan! Ik wil slapen!’
‘Vannacht moet je onder dit bed slapen’, zei de oude vrouw. ‘Straks komen mijn 
kinderen, de wilde dieren, op het bed slapen. Met deze naald moet je hen door 
het bed heen af en toe een prik geven. Als ze denken dat ze door vlooien gebeten 
worden, zullen ze op een andere plek gaan slapen.’
Zo gauw Kumba met moeder zich onder het bed had verstopt, kwamen de wilde 
dieren naar binnen.
Ze snoven: ‘We ruiken mensenvlees!’
De oude vrouw schudde het hoofd: ‘De enige mens in dit huis ben ik, jullie oude 
moeder. Jullie denken er toch niet aan om mij op te vreten?’
Mopperend kropen de wilde dieren in bed. ‘Toch ruiken we mensenvlees! Nog 
harder dan daarnet!’
De oude vrouw schudde het hoofd: ‘Willen jullie je eigen moeder opvreten?’
‘Natuurlijk niet!’, gromden de wilde dieren.
Na een tijdje lagen ze allemaal loeihard te snurken. Kumba met moeder stak hen 
zo hard met de naald dat ze overeind sprongen. ‘We gaan ergens anders slapen!’
En het ene wilde beest na het andere verliet de hut van de oude vrouw.
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De volgende ochtend trok Kumba met 
moeder samen met de oude vrouw naar 
het dorp Ndajaan, bij de zee. Ze waste de 
vuile kalebaslepel in de zee. 
Voor ze naar huis zou terugkeren, gaf de 
oude vrouw haar drie eieren: ‘Hier heb je 
drie eieren, een klein, een middelgroot 
en een groot ei. Onderweg moet je eerst 
het kleine ei op de grond gooien, daarna 
het middelgrote en pas op het laatst het 
grote ei.’
Kumba met moeder bedankte de oude vrouw niet eens en ging op pad. 
‘Dom mens! Ik begin met het grote ei! Daar zal het meest in zitten!’, zei ze.
Toen ze het grootste ei op de grond smeet, doken voor haar leeuwen, 
jachtluipaarden, giftige slangen, wurgslangen, schorpioenen, nijlpaarden en andere 
gevaarlijke wilde dieren op. Ze stortten zich allemaal op haar en beten en staken en 
wurgden haar. Ze vraten haar op met huid en haar.
Alleen het hart van Kumba met moeder wou niemand opeten. Dat smaakte veel 
te bitter. Tot de gier opdook. Hij nam het hart van Kumba met moeder in zijn bek. 
Haar hart opeten wou zelfs hij niet, maar hij vloog ermee naar haar dorp. Boven 
het dorpsplein zong hij:
‘Het meisje dat naar het dorp Ndajaan bij de zee is gegaan … 
Het meisje dat naar het dorp Ndajaan bij de zee is gegaan … 
Het meisje dat naar het dorp Ndajaan bij de zee is gegaan …’
Iedereen stormde naar buiten, ook de moeder van Kumba, die 
op de grond neerviel. 
‘Dat meisje haar hart is hier!’, riep de gier. En hij liet het hart 
op het dorpsplein vallen. De moeder nam het hart in haar 
handen en jammerde: ‘Mijn dochter is dood!’
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Sla toch zachtjes en voorzichtig  
op deze trom! - Marokko

L ang geleden leefden er in het noorden van Marokko een man en een vrouw. Ze 
waren gelukkig getrouwd en hun geluk werd vertienvoudigd toen hun dochter 

werd geboren. 
Het meisje groeide voorspoedig op. Sterk en lief en mooi was ze. Omdat ze zo veel 
van granaatappels hield, zorgden haar ouders ervoor dat ze er elke dag een kon eten.

Maar op een dag ging de vrouw dood. Haar man en dochter bleven achter. 
Donker en koud waren hun dagen. Een halfjaar na de dood van de vrouw begon 
een weduwe, die ook een dochter had, de weduwnaar te achtervolgen. ‘Laten we 
trouwen’, smeekte ze. ‘Dan kan ik voor jullie zorgen. Dan heb jij weer een vrouw. 
Dan wordt jouw dochter de grote zus van mijn dochter.’

De man gaf uiteindelijk toe en ze trouwden. De nieuwe vrouw zorgde voor de man. 
Ze deed alsof ze ook voor zijn dochter zorgde, maar in het geniep verwaarloosde 
ze het meisje schandelijk. De arme oudste dochter moest van haar alle zware en 
smerige klussen doen. En haar eigen dochter, die een chagrijnig, lui, trots en lelijk 
kreng was, werd dag en nacht verwend. 

De jongste kreeg altijd de beste hapjes, de oudste kreeg de restjes. De jongste kreeg 
alsmaar nieuwe kleren, de oudste moest de versleten lompen afdragen. De jongste 
kreeg het zachtste vloerkleed om op te slapen, de oudste moest nacht na nacht op 
een tot op de draad versleten kleed liggen. De jongste zag er steeds netjes uit, de 
oudste was vuil van het vele werk. Altijd zat ze onder het roet 
en de as. En telkens als haar vader haar een granaatappel gaf, 
pikte haar zus die meteen in. 
Als de vader bezorgd informeerde naar de gezondheid van de 
oudste dochter, had zijn tweede vrouw altijd een smoesje klaar. 

Elke ochtend en avond moest de oudste dochter, beladen met 
kruiken en emmers, naar de waterput om water te halen. Daar 
waste ze het vuil, het roet en de as van zich af. De vrouwen die 
haar pad bij haar terugkeer kruisten, vertelden aan hun zonen: 
‘Wat is dat meisje van de weduwnaar lief en mooi.’
Hun zonen verstopten zich in het struikgewas naast de weg en 
gaven hun ogen en oren goed de kost. 
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Ze zagen een vuil meisje naar de put lopen en een 
beeldschone jonge vrouw terugkeren. Wie haar had 
gezien, snelde naar haar huis om haar vader om haar 
hand te vragen. Maar elke keer kwam zijn tweede 
vrouw tussenbeide. ‘De oudste dochter wil nog niet 
trouwen, maar deze hier wil maar al te graag trouwen.’ 
Daarop schoof ze haar eigen dochter naar voren. 
Maar de jongemannen hadden al snel in de gaten wat voor een verwend kreng de 
jongste dochter was, en ze maakten zich snel uit de voeten. 
De jongste dochter was razend jaloers omdat haar zus zoveel aanzoeken kreeg.
Op een dag, het was eigenlijk nog een beetje nacht, maakte ze haar zus heel vroeg 
wakker. ‘Gaan we samen naar de waterput?’, vroeg ze lief. ‘Op dit vroege uur is het 
daar rustig.’
Ze gingen op pad. De jongste stak geen vinger uit om de oudste te helpen met de 
emmers en kruiken. Toen ze bij de put waren gekomen, zei de jongste: ‘Je houdt 
erg veel van granaatappels, hè?’
‘Ja’, verzuchtte de oudste terwijl ze de emmers klaarzette.
‘En is het al lang geleden dat je een granaatappel hebt geproefd?’, vroeg de jongste.
‘Heel lang geleden, zuster, maar ik ben de geur en de smaak niet vergeten. Het 
water loopt me nu al in de mond.’
‘Wel, zuster, ik weet een granaatboom staan die vol hangt met dikke, grote 
vruchten.’
‘Echt waar?’, vroeg de oudste.
‘We zijn er heel dicht bij’, fluisterde de jongste. ‘Je zou ze zo kunnen plukken.’
‘Waar dan?’ Speurend keek de oudste rond.
‘Hier, zuster, diep in deze put groeit een granaatboom. Geen boom bloeit mooier, 
want geen boom krijgt meer water. Geloof me, deze granaatappels smaken als geen 
andere.’
De oudste dochter keek over de rand, de waterput in.
‘Buk je nog wat meer, hij groeit heel diep. Toe dan, ik houd je hand wel vast!’
De oudste zus boog zich heel diep over de rand van de waterput. Zag ze daar de 
oranje glans van granaatappels? Ze boog zich nog dieper, zo diep als ze maar kon. 
De jongste zus liet haar hand los en gaf haar ook nog een flinke duw. ‘Daar ga je, 
recht naar de granaatboom!’
En de oudste zus viel en viel en viel … De jongste zus verstopte de emmers en 
kruiken in de struiken en rende terug naar huis. 
 
‘Waar is je grote zus?’, vroeg de vader. ‘Rond deze tijd vertrekt ze altijd naar de put.’
‘Ze is vannacht weggelopen’, antwoordde de jongste. ‘Ze zei dat ze hier veel te hard 
moest werken. Ze komt nooit meer terug.’
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Intussen probeerde de oudste dochter boven water te blijven. Ze riep om hulp, 
maar op dat vroege uur was er niemand bij de put. Uiteindelijk zonk ze naar de 
bodem.

Dagen, weken werd er naar haar gezocht, maar er was nergens een spoor van haar 
te vinden. 
‘Zou ze echt weggelopen zijn?’, vroegen de mensen zich hoofdschuddend af. ‘Dat is 
toch niets voor haar.’
De vader was ontroostbaar toen het tot hem doordrong dat hij zijn dochter nooit 
meer zou zien. 

Op een dag trok er een groep muzikanten door de streek. Ze zongen liedjes in 
ruil voor wat eten of geld. Ze waren erg goed in treurige liedjes. Hun bendir, hun 
trom, gaf het ritme aan. Toen ze dorst kregen, trokken ze naar de waterput. Het 
touw van de muzikanten was heel lang en hun emmer was groter dan die van 
de dorpelingen. Loodzwaar woog hij toen ze hem weer optakelden. Er lag een 
prachtig meisje in. ‘Wat zonde’, zeiden ze terwijl ze haar voorzichtig op de grond 
legden. ‘Voel eens hoe zacht en soepel haar huid is. Ach, ze is toch al dood. Laten 
we haar huid gebruiken om onze trom te bespannen. Ons oude trommelvel is 
versleten. Zo dient ze nog tot iets.’

De muzikanten vilden het meisje met zorg en ze bespanden hun trom met haar 
huid. Nog nooit had hun bendir zulke volle en diepe tonen voortgebracht. Vooral 
als de jongste en knapste muzikant liefkozend over het trommelvel streek, kwamen 
er onweerstaanbare klanken uit. Hoe zachter hij het 
vel beroerde, hoe lieflijker het trilde. Maar de trom 
zong ook nog een eigen lied: ‘Sla toch zachtjes en 
voorzichtig op deze trom, muzikant! Mijn honger naar 
granaatappels is me fataal geworden. Maar de echte 
schuldige aan mijn dood, dat is mijn zus.’
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Met tranen in de ogen luisterden de muzikanten naar 
het droeve lied dat hun bendir zong. En tegelijk werden 
ze ook een beetje blij als ze dachten aan al het geld dat 
ze met deze bijzondere trom zouden kunnen verdienen.

De zingende bendir werd inderdaad een groot succes. 
Toen de muzikanten bij het huis van de vader kwamen 
en daar lang hadden gezongen, kregen ze brood en 
suiker. Tevreden wilden ze verder trekken, maar de 
vader riep hen terug. ‘Zou ik zelf even op jullie bendir 
mogen slaan? De stem van deze trom klinkt me zo 
vertrouwd in de oren.’

De muzikanten gaven hem de trom. Zo gauw de vader het trommelvel aanraakte, 
zong de bendir: ‘Sla toch zachtjes en voorzichtig op deze trom, vader! Mijn honger 
naar granaatappels is me fataal geworden. Maar de echte schuldige aan mijn dood, 
dat is mijn zus.’
Verstomd staarde de vader naar de bendir. Toen gaf hij de trom aan zijn vrouw: 
‘Wil jij eens slaan?’
Zo gauw zijn vrouw sloeg, zong de bendir: ‘Sla toch zachtjes en voorzichtig op deze 
trom, moeder! Mijn honger naar granaatappels is me fataal geworden. Maar de 
echte schuldige aan mijn dood, dat is mijn zus.’
Toen gaf de man de trom aan de dochter van zijn vrouw: ‘Wil jij eens slaan?’
Zo gauw ze sloeg, zong de bendir: ‘Sla toch zachtjes en voorzichtig op deze trom, 
zuster! Mijn honger naar granaatappels is me fataal geworden. Maar de echte 
schuldige aan mijn dood, dat ben jij!’
‘Die trom liegt!’, riep het meisje stampvoetend uit. En ze smeet de bendir weg, zo 
ver ze kon.
Maar de trom bleef zingen. Keer op keer en steeds luider. Met stomheid geslagen 
aanhoorde de man het lied. Hij vroeg de muzikanten waar het vel vandaan kwam. 
Toen ze hun verhaal hadden gedaan, begreep hij wat er was gebeurd.

De man verstootte zijn tweede vrouw en haar dochter. Hij kocht de bendir van 
de muzikanten. Zachtjes bespeelde hij de trom. Over bergen en dalen klonk zijn 
klaagzang, dag en nacht, vermengd met het lied van de bendir: ‘Sla toch zachtjes 
en voorzichtig op deze trom, vader! Mijn honger naar granaatappels is me fataal 
geworden. Maar de echte schuldige aan mijn dood, dat is mijn zus.’

Een gelukkig einde is dit niet. 
Maar wel een einde.
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Knoflookje en Sjalotje - Indonesië
l ang geleden leefde er eens een man die weduwnaar was. Hij had een dochter die 

Bawang Putih of Knoflookje heette. De man miste zijn vrouw en de dochter miste 
haar moeder. In een dorp verderop leefde een vrouw die weduwe was. Zij had 
een dochter die Bawang Merah of Sjalotje heette. De vrouw miste haar man en de 
dochter miste haar vader. Soms bood de weduwnaar hulp aan de vaderloze familie, 
dan weer bood de weduwe hulp aan de moederloze familie. Tot de weduwnaar 
en de weduwe gevoelens voor elkaar gingen koesteren. De weduwe stelde de 
weduwnaar voor: ‘Laten we trouwen. Dan vormen we samen één complete familie 
en dan hebben onze dochters weer een vader én een moeder.’ De weduwnaar 
stemde toe en algauw werd het huwelijk gevierd.

In het begin liep alles goed en was iedereen tevreden. 
Maar na een tijdje begonnen Sjalotje en haar moeder de arme Knoflookje erg 
slecht te behandelen. Zolang de vader van Knoflookje in de buurt was, deden ze 
beleefd en lief tegen het meisje. Maar als hij zijn rug had gekeerd, riepen ze haar 
lelijke scheldwoorden toe en lieten ze haar de zwaarste en smerigste karweien 
opknappen. 

Toen de vader van Knoflookje overleed, was het meisje wanhopig. Sjalotje en haar 
moeder namen niet eens de moeite om het arme weeskind te troosten. Nee, ze 
gedroegen zich nu nog schaamtelozer. Terwijl ze zelf van het leven profiteerden, 
kwam het hele huishouden op de schouders van Knoflookje terecht. Van voor 
zonsopgang tot na zonsondergang moest het meisje wassen en koken, poetsen en 
sjouwen. 
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Op een ochtend zat Knoflookje al vroeg bij de rivier om de kleren van haar 
stiefmoeder en stiefzuster te wassen. Tot haar grote schrik zag ze plots de mooie 
rode blouse van haar stiefmoeder in het water drijven. Ze greep ernaar, maar de 
rivier voerde de blouse al mee. Knoflookje holde op de oever achter de blouse aan, 
maar het water stroomde zo wild en zo snel dat ze de blouse niet kon bijhouden. 
Bang en triest keerde het meisje terug naar huis. 

‘Het spijt me vreselijk, maar de rivier heeft uw blouse meegenomen’, bekende ze.
De moeder van Sjalotje begon te schelden: ‘Hoe kun je zo stom zijn! Ga terug en 
zoek mijn rode blouse. Je komt hier niet meer binnen zonder die blouse!’
Opnieuw volgde Knoflookje de rivier. Ze liep en liep, tot de zon bijna onder was. 
Toen zag ze een herder die zijn schapen bij elkaar dreef voor de nacht.
‘Heeft u soms een rode blouse op de rivier voorbij zien drijven?’
De herder wees: ‘Daar kwam ze voorbij. Als je vlug bent, haal je haar 
nog wel in.’
Knoflookje liep langs de oever tot het donker was en ze niet meer 
verder durfde. Verderop zag ze een lichtje gloeien. Knoflookje ging 
ernaartoe. Ze kwam bij een armoedig hutje en klopte op de deur. Een 
stokoud vrouwtje deed open: ‘Dag meisje, wie ben je? En wat doe je 
hier nog zo laat?’
Knoflookje zuchtte: ‘Ik ben ten einde raad. De rivier 
heeft de blouse van mijn stiefmoeder meegenomen. Als 
ik die niet vind, mag ik nooit meer terug naar huis.’
‘Was het een rode blouse?’, vroeg de 
oude vrouw.
Knoflookje knikte hoopvol: ‘Heeft u 
haar gevonden?’
‘Ik heb haar uit de rivier 
gehaald’, zei de oude vrouw. ‘Ik 
ben er erg blij mee. Ik vind haar 
mooi en ze past me goed.’
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De moed zonk Knoflookje in de schoenen.
‘Ik wil je die blouse wel geven’, vervolgde de oude vrouw. ‘Op voorwaarde dat je 
hier een week bij mij blijft wonen en me een handje helpt.’
‘Dat zal ik doen’, beloofde Knoflookje.
Knoflookje bleef een week lang bij de oude vrouw in het schamele hutje wonen. 
Omdat het meisje de zwaarste karweien gewend was, verzette ze heel wat werk.
Toen de week om was, zei de oude vrouw: ‘Ik hou mijn belofte: ik laat je gaan en 
geef je de blouse. En omdat je me zo goed hebt geholpen, mag je nog een geschenk 
meenemen. Hier heb je twee pompoenen, een grote en een kleine. Kies maar welke 
je wilt.’
‘De kleine pompoen is goed’, zei Knoflookje. ‘Die kan ik makkelijk dragen, 
daarmee ben ik meer dan tevreden.’
Knoflookje rende naar huis met de blouse en de kleine pompoen. Thuis gaf ze de 
blouse aan haar stiefmoeder, die mopperde: ‘Eindelijk! Waar bleef je zolang! Rap 
aan het werk! Er ligt een berg wasgoed, alle potten zijn vuil en er moet meteen eten 
gekookt worden!’ 
In de keuken sneed Knoflookje de kleine pompoen open. Tot haar verbazing zaten 
er in plaats van vruchtvlees en pitten prachtige juwelen en kostbaarheden in. Met 
open mond stoven haar stiefmoeder en stiefzuster erop af.
‘Waar heb je die pompoen gehaald?’, riep haar stiefmoeder. Ze greep de juwelen 
en ook Sjalotje griste zoveel kostbaarheden bij elkaar dat er niets overbleef voor 
Knoflookje.
Knoflookje vertelde: ‘Ik 
heb een week lang een 
oude vrouw geholpen. 
Als beloning kreeg ik uw 
blouse en mocht ik kiezen 
tussen een grote en een 
kleine pompoen.’
Sjalotje en haar 
moeder scholden: 
‘Stom kind, als je 
de grote pompoen 
had gekozen, 
dan hadden we 
nu dubbel zoveel 
juwelen!’
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Toen stuurde de moeder haar eigen dochter op pad. ‘Ga mijn blouse wassen. Als 
de rivier haar meeneemt, volg haar dan en zeg de oude vrouw dat je de grootste 
pompoen wilt!’
Sjalotje deed wat haar was opgedragen. Ze liep langs de oever van de rivier achter 
haar moeders blouse aan tot het donker was en ze niet meer verder durfde. 
Verderop zag ze een lichtje in het donker gloeien. Ze ging ernaartoe, kwam bij een 
armoedig hutje en klopte op de deur. Het oude vrouwtje deed open: ‘Dag meisje, 
wie ben je? En wat doe je hier nog zo laat?’
Sjalotje zei: ‘De rivier heeft de blouse van mijn moeder meegenomen. Als ik die 
niet vind, mag ik niet terug naar huis.’
‘Was het een rode blouse?’, vroeg de oude vrouw.
‘Heeft u haar gevonden?’
De oude vrouw knikte. ‘Ik vind haar mooi, ze past me goed.’
‘Ze is niet van u! Geef terug!’, eiste Sjalotje. ‘En ik wil ook die grote pompoen!’
‘Ik wil je die blouse geven, op voorwaarde dat je hier een week bij mij blijft wonen 
en me een handje helpt.’
‘Als het niet anders kan’, zuchtte Sjalotje. 

Sjalotje bleef ook een week lang bij de oude vrouw wonen. Omdat het verwende 
meisje het werken niet gewend was, hielp ze de oude vrouw nauwelijks. Elk klusje 
viel haar te zwaar of vond ze te smerig. Toen de week om was, stond ze bij de deur: 
‘Ik wil hier weg, met de blouse en de grote pompoen!’
‘Geholpen heb je me niet’, zei de oude vrouw. ‘Maar ik laat je gaan. Hier heb je de 
blouse van je moeder.’
‘En de grote pompoen!’, eiste Sjalotje.
‘Hier heb je je pompoen’, sprak de oude vrouw. ‘Veel geluk ermee.’
Sjalotje ging naar huis met de blouse en de grote pompoen, die ze nauwelijks kon 
dragen. Maar ze dacht aan de vele juwelen die erin zouden zitten en ze zette door. 
Thuis stormde haar moeder op haar af: ‘Eindelijk! Snijd die grote pompoen open, 
en vlug!’
‘Zal ik helpen?’, stelde Knoflookje voor.
‘Maak dat je wegkomt!’, riepen haar stiefmoeder en 
stiefzus.
In de keuken sneden Sjalotje en haar moeder de 
grote pompoen open. Ze staken hun begerige 
handen al in de pompoen, nog voor die helemaal 
doormidden gesneden was. Meteen schoten er 
schorpioenen en giftige spinnen en slangen uit. 
Sjalotje en haar moeder werden gestoken en gebeten 
door die afgrijselijke creaturen tot ze doodvielen.
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De gele koe - Afghanistan
L ang geleden leefde er eens een koopman die zijn dochter naar school stuurde. 

Daar kreeg ze les van een weduwe die erg nieuwsgierig was naar de financiën 
van de koopman. De lerares vroeg het meisje: ‘Wat hebben jullie zoal in huis?’
Het meisje antwoordde: ‘We hebben veel in huis, onder andere een reuzegrote ton 
vol azijn.’
Nu wist de lerares zeker dat de vader van het meisje rijk was.

‘Je weet dat ik een goede vrouw ben’, zei de lerares op een dag tegen het meisje.
‘Natuurlijk’, knikte het meisje.
‘Zorg ik niet goed voor je?’, vroeg de lerares.
‘Zeer zeker’, beaamde het meisje.
‘Maar wat je moeder betreft … Ach, je moest eens weten.’
Elke dag stapelde de lerares een nieuwe roddel op de vorige. Elke dag plantte 
de lerares een vers zaadje venijn in het hart van de dochter, tot het meisje ervan 
overtuigd was dat de lerares zoveel beter was dan haar moeder.

‘Vraag je moeder of ze mij wat azijn 
uit dat grote vat wil geven’, eiste de 
lerares.
‘Dat zal ik doen’, zei het meisje.
‘En als je moeder dan boven op de 
ladder staat en het deksel van het vat 
heeft getild,’ vervolgde de lerares, ‘dan 
moet je haar een stevige duw geven, 
zodat ze erin valt. Daarna gooi je het 
deksel weer op het vat. Aan je vader 
zeg je dat je moeder haar evenwicht 
verloor en viel.’
Alles gebeurde zoals de lerares het had 
gevraagd. Op een dag vond de rijke 
koopman zijn vrouw in het vat azijn. 
Ze was dood. Toen de koopman wat 
later in de stal kwam, zag hij daar een 
gele koe staan.
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Nog voor de maand ten einde was, trouwde de koopman met de lerares. Nu had hij 
een nieuwe vrouw én een nieuwe koe. 
Hij droeg zijn dochter op: ‘Het is jouw taak om de gele koe te laten grazen.’
Al snel was de stiefmoeder van het meisje zwanger. Zo gauw haar eigen dochter 
was geboren, ergerde ze zich de hele tijd aan haar stiefdochter. Elke ochtend 
stuurde ze het meisje er de hele dag op uit met de koe. Ze gaf haar alleen een stuk 
vuil, rot brood en een streng ruw katoen mee en beval: ‘Deze streng ruw katoen 
moet je spinnen terwijl de koe aan het grazen is.’ 
Maar het meisje wist niet hoe ze moest spinnen en ze kreeg ook geen enkel 
werktuig mee.
Wanhopig stond ze op het veld te huilen. ‘Wat moet ik doen?’
Ze probeerde het katoen over de hoorns van de koe te winden. 
Toen hoorde ze een stem: ‘Waarom huil je?’
Het was de gele koe die tot haar sprak: ‘Vertel me wat je zo droevig maakt.’
‘Als ik deze streng katoen niet gesponnen heb, laat mijn stiefmoeder me vanavond 
niet binnen. En ik kreeg alleen maar een stuk rot brood mee om te eten.’
‘Laat eens zien’, zei de koe.
Het meisje toonde de koe het smerige brood en de streng ruw katoen.
‘Geef dat brood en die streng maar aan mij!’, zei de koe.
De koe at alles op. En toen begon de koe te kakken. Ze kakte fijne katoendraad, de 
hele dag lang, tot het avond werd. Het meisje rolde de fijne katoendraad op tot een 
grote bol en nam die mee naar huis. De stiefmoeder wist niet wat ze zag. ‘Hoe kan 
dat nu?’

De volgende ochtend stuurde ze het meisje er weer de hele dag 
op uit met de koe. Ze gaf haar een stuk rot brood en een streng 
ruw katoen mee en beval: ‘Deze streng ruw katoen moet je 
spinnen terwijl de koe aan het grazen is.’
Opnieuw at de koe het brood en 
de streng op. Weer kakte ze de hele 
dag lang fijne katoendraad. Het 
meisje rolde de katoendraad op tot 
een grote bol en nam die mee naar 
huis. De stiefmoeder schudde het 
hoofd. ‘Het is je weer gelukt! Hoe 
kan dat nu?’
 



De derde ochtend stuurde ze het meisje er weer de hele dag op uit met de koe. 
Ze gaf haar een stuk rot brood en een streng ruw katoen mee en beval: ‘Deze 
streng ruwe katoen moet je spinnen terwijl de koe aan het grazen is.’
Maar toen het meisje het ruwe katoen aan de koe wou geven, blies een 
stevige windvlaag de draad weg. De draad vloog door de lucht en viel 
in de waterput. Het meisje liep naar de waterput en maakte zich klaar 
om erin af te dalen.
‘Voor je afdaalt,’ zei de koe, ‘moet je goed naar me luisteren.’
‘Ik luister’, knikte het meisje.
‘Je zult daarbeneden een oude vrouw ontmoeten. Je moet 
haar hoffelijk begroeten, met “Salaam”. En als die oude 
vrouw je verzoekt om haar haren te ontluizen, dan moet 
je antwoorden: “Uw haren zijn perfect, veel properder dan 
die van mijn moeder.” Daarna moet je haar ontluizen.’
‘Dat zal ik doen’, zei het meisje en ze daalde af in de waterput.
Daar ontmoette ze de oude vrouw zoals de koe had voorspeld. 
Ze boog: ‘Salaam, mevrouw.’
‘Wil je mijn haren ontluizen?’, vroeg de oude vrouw.
Het meisje deed wat ze vroeg.
‘Hoe vind je mijn haren?’, vroeg de oude vrouw.
‘Uw haren zijn volmaakt, als een roos zijn ze. Ze zijn veel 
properder dan die van mijn moeder’, antwoordde het meisje.
De oude vrouw wees: ‘Ga daar in die kamer je katoen maar 
halen.’
Het meisje ging de kamer in en zag dat die gevuld was met 
juwelen. Maar ze pakte alleen haar katoen, veegde de vloer 
en sloot de deur achter zich. ‘Goedendag en dank u wel, 
mevrouw.’
Ze begon de ladder op te klimmen die tegen de wand 
van de waterput stond. Zo gauw ze halfweg was, 
schudde de oude vrouw aan de ladder. ‘Als je juwelen 
hebt gestolen, vallen die nu uit je kleren.’
Maar er viel niets.
‘Meisje, ik wens dat je een maan tussen je 
wenkbrauwen mag dragen’, sprak de oude vrouw.
Toen het meisje bijna boven was, 
schudde de oude vrouw weer aan de 
ladder. Maar ook nu viel er niets.
‘Meisje, ik wens dat je een ster op je 
kin mag dragen’, sprak de oude vrouw.
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Het meisje keerde terug naar de 
gele koe.
‘Je moet vanaf nu je voorhoofd 
en kin bedekken met een sluier’, 
zei de koe. ‘Zorg ervoor dat je 
stiefmoeder de maan tussen je 
wenkbrauwen en de ster op je 
kin nooit te zien krijgt!’
Het meisje bedekte haar voorhoofd en kin met een sluier en keerde met de koe 
terug naar huis. Die nacht gleed de sluier weg terwijl ze sliep. Haar stiefmoeder en 
stiefzus zagen de maan tussen haar wenkbrauwen en de ster op haar kin. 
‘Ik wist dat er iets vreemds gebeurde op haar tochten’, zei de stiefmoeder. ‘Kijk 
maar naar die maan en die ster. En dat ze zo snel en goed katoen kan spinnen, dat 
klopt niet.’

De volgende ochtend stuurde de stiefmoeder haar eigen dochter met de koe op 
pad. 
Ze gaf haar zoet brood mee, en een streng katoen. Drie dagen lang kakte de koe 
katoendraden, maar lang niet zoveel als toen ze rot brood te eten kreeg. Op de 
derde dag blies een stevige windvlaag de draad weg. De draad vloog door de lucht 
en viel in de waterput. De stiefzus liep naar de waterput en maakte zich klaar om 
erin af te dalen.
‘Voor je afdaalt,’ zei de koe, ‘moet je goed naar me luisteren. Je zult daar beneden 
een oude vrouw ontmoeten. Je moet haar hoffelijk begroeten, met “Salaam”. En als 
die oude vrouw je verzoekt om haar haren te ontluizen, dan moet je antwoorden: 
“Uw haren zijn volmaakt, veel properder dan die van mijn moeder.” Daarna moet 
je haar ontluizen.’

De stiefzus daalde af in de waterput. Ze ontmoette de oude vrouw, maar ze groette 
haar niet. Toen de oude vrouw vroeg: ‘Wil je mijn haren ontluizen?’, antwoordde 
ze: ‘Uw haren zijn te vuil. Die van mijn moeder zijn veel properder!’
De oude vrouw wees: ‘Ga daar in die kamer je katoen maar halen.’
De stiefzus pakte niet alleen het katoen, maar ook nog juwelen mee. De stiefzus 
beklom de ladder die tegen de wand van de waterput stond. Zo gauw ze halfweg 
was, schudde de oude vrouw aan de ladder. Er vielen juwelen uit haar kleren. 
‘Meisje, ik wens dat er een ezelspenis uit je voorhoofd mag groeien’, sprak de oude 
vrouw. 
Toen de stiefzus bijna boven was, schudde de oude vrouw weer aan de ladder. Ook 
nu vielen er juwelen uit haar kleren. 
‘Meisje, ik wens dat er een slang uit je kin mag groeien’, sprak de oude vrouw.
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Toen de stiefzus thuiskwam, gooide haar moeder 
verbijsterd haar armen in de lucht. Met een scherp 
mes sneed ze de ezelspenis van haar dochters 
voorhoofd en de slang van haar kin. Ze smeerde een 
dikke pap met zout op de wonden. Maar ’s nachts 
groeide de ezelspenis weer aan en de slang ook.

Intussen was de goede dochter erachter gekomen dat 
de gele koe haar gestorven moeder was. Ze voerde 
haar gekonfijte kikkererwten en lekker brood. Maar 
op een dag verklaarde de stiefmoeder: ‘Ik ben ziek. Ik 
heb vlees nodig om aan te sterken. De enige remedie 
voor mijn ziekte is het vlees van de gele koe. Ze moet 
geslacht worden!’
Toen de goede dochter ’s avonds de gele koe kwam voeren, fluisterde het dier: 
‘Ze gaan me slachten! Er staan je gruwelijke tijden te wachten, mijn kind. Luister 
goed. Je mag niets van mijn vlees eten. Je moet mijn botten bijeenrapen, in een zak 
stoppen en die zak begraven.’

De koopman liet de gele koe slachten. De goede dochter volgde de aanwijzingen 
van haar moeder op. Ze at niets van het vlees, verzamelde alle botten, stopte ze in 
een zak en begroef de zak. De volgende dag sprak de stiefmoeder: ‘Ik ben helemaal 
opgeknapt. Ik ga met mijn dochter naar een huwelijksfeest in de stad.’ 
Opnieuw sneed de stiefmoeder met een scherp mes de ezelspenis en de slang van 
haar dochters gezicht. Ze smeerde een dikke pap met zout op de wonden. Toen 
strooide ze wat kleine zaadjes in een hoge berg met gierst en rommelde alles door 
elkaar. Aan haar stiefdochter gaf ze de opdracht: ‘Haal alle zaadjes uit de berg met 
gierst. Zorg dat je daarmee klaar bent voor we terugkomen. Ook moet je de hele 
vijver vullen met je tranen.’
Zo gauw ze alleen achterbleef, begon de goede dochter te huilen. ‘De vijver vullen 
met mijn tranen zal geen probleem zijn, maar hoe kan ik ooit alle zaadjes uit die 
berg met gierst halen?’
Plots zag ze een hen met een hele rij kuikens de tuin in trippelen.
De hen zei: ‘Gooi water en handenvol zout in de vijver. Neem een paard uit de stal, 
pak ook de mooie kleren die daar voor je klaarliggen en ga naar het huwelijksfeest. 
Mijn kuikens zullen de zaden uit de berg gierst pikken. Als het feest gedaan is, 
moet je je meteen naar huis spoeden. En als je onderweg een schoen verliest, mag 
je niet stoppen om hem op te rapen!’
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De goede dochter deed precies wat de hen haar had opgedragen. Op het 
huwelijksfeest vroeg iedereen zich af wie die prachtig geklede jonge vrouw was. 
De stiefmoeder stootte haar dochter aan: ‘Kijk, ze heeft een maan tussen haar 
wenkbrauwen!’
De goede dochter ging er ijlings vandoor, maar onderweg verloor ze een schoen 
die in het water viel. Ze keerde niet om, maar haastte zich verder naar huis, waar ze 
rap haar lompen aantrok. Toen de stiefmoeder thuiskwam, was de goede dochter 
de laatste zaden uit de berg gierst aan het halen. 

Twee dagen later reed de prins voorbij het water. Hij wou zijn paard laten drinken, 
maar het weigerde. Toen zag de prins een prachtig schoentje in het water. Hij 
haalde het eruit. Thuis vertelde hij zijn vader: ‘Ik wil trouwen met degene van wie 
dit fraaie schoentje is!’
De koning en zijn viziers trokken het rijk rond om alle vrouwen het schoentje te 
laten passen. Maar het paste niemand. 

Toen ze bij het huis kwamen waar de stiefmoeder 
woonde, duwde die haar stiefdochter rap in de 
broodoven en ze deed de deur stevig dicht.
‘Er is hier maar één jongedame om de 
schoen te passen’, zei ze, en ze duwde haar 
dochter naar voren. Op dat moment landde 
er een haan op de oven. Hij kraaide: ‘Er zit 
een maan in de oven!’
Toen de koning en zijn 
viziers de oven openmaakten, 
vonden ze daarin de goede 
dochter. Meteen mocht ze 
het schoentje passen. Het 
sloot naadloos om haar voet. 
Toen de goede dochter met 
de prins trouwde, werd er 
dagenlang feestgevierd! 
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Assekatje - Griekenland

L ang geleden leefde er eens een vrouw die al wat ouder was en drie dochters 
had. Ze waren erg arm en hadden niets te eten, zelfs geen homp brood. Ze 

waren zo hongerig en wanhopig dat ze het volgende afspraken: ‘We moeten iets 
eten! Als er niets gebeurt, gaan we alle vier dood. Laten we spinnen. Wie van ons 
als eerste haar draad breekt, die wordt geslacht, gekookt en opgegeten.’

Zo gezegd, zo gedaan. De moeder en haar drie dochters begonnen te spinnen. De 
moeder brak als eerste haar draad. De twee oudste dochters doodden hun moeder, 
roosterden haar en begonnen haar op te eten. De jongste dochter weigerde mee 
te doen. Ze jammerde: ‘Nu is mijn arme, lieve moeder dood!’ Ze ging in de as van 
de haard zitten en pookte er moedeloos in. De jongste dochter zat daar maar in de 
vuiligheid te treuren. Ze vroeg haar zusters: ‘Geef mij de botten van onze moeder 
die overbleven na jullie maaltijd.’
Ze kreeg haar moeders botten en wikkelde ze in een doek. Nadat haar zussen het 
huis hadden verlaten, begroef de jongste dochter haar moeders beenderen in een 
holte achter de deur.

Veertig dagen en veertig nachten brandde de jongste dochter wierook voor haar 
moeders gebeente. Ze zorgde ervoor dat de relicten van haar moeder werden 
omringd met alle gepaste rituelen. Gedurende de veertigste nacht droomde de 
jongste dochter van haar oude moeder.
Die sprak haar toe: ‘Assekatje, ga naar de plek waar je mijn beenderen hebt 
begraven en graaf alles op wat je daar aantreft!’ 
Dat deed Assekatje. Ze vond drie prachtige jurken en een paar mooie, fijne 
schoentjes. De eerste jurk was als de sterrenhemel, de tweede als een veld vol 
bloemen, de derde als de zee vol vissen. Assekatje nam de drie jurken en de fijne 
schoentjes en verstopte ze. 
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De volgende zondag vertrokken de twee oudste dochters naar de kerk. Zo gauw ze 
weg waren, trok Assekatje de eerste jurk en de schoentjes aan en ze ging ook naar 
de kerk. Iedereen draaide zich om toen ze binnenkwam. De kerkgangers staarden 
haar aan, bewonderden haar schoonheid, haar jurk als de sterrenhemel en haar 
mooie, fijne schoentjes. Ook de jonge prins, die de dienst bijwoonde, kon zijn ogen 
niet van haar afhouden. Assekatje verliet de kerk voor de dienst was afgelopen, 
liep naar huis, deed de mooie jurk en schoentjes uit en ging weer in de as zitten. 
Toen haar zusters terugkwamen, riepen ze: ‘Jammer dat je niet bent meegegaan! 
Er verscheen een beeldschone jongedame in de kerk die niemand kende. Ze droeg 
prachtige kleren. De prins moest de hele tijd naar haar kijken. Maar ze was weg 
voor iemand haar kon aanspreken.’
Assekatje zweeg. 

De volgende zondag vertrokken de twee oudste dochters weer naar de kerk. Zo 
gauw ze weg waren, trok Assekatje de tweede jurk en de schoentjes aan en ze ging 
ook naar de kerk. Iedereen draaide zich om en staarde haar aan, bewonderde haar 
schoonheid, haar jurk als een veld vol bloemen en de mooie, fijne schoentjes. 
‘Wie zou ze toch zijn? Ze ziet er zo koninklijk uit!’
Opnieuw kon de prins zijn ogen niet van haar afhouden. Assekatje verliet de 
kerk weer voor de dienst was afgelopen, liep naar huis, deed de mooie jurk en 
schoentjes uit en ging weer in de as zitten. Toen haar zusters thuiskwamen, zat 
Assekatje in de haard in haar oude, vuile, verscheurde kleren. Opnieuw riepen haar 
zusters: ‘Jammer dat je niet bent meegegaan! De beeldschone jongedame was weer 
in de kerk, nog prachtiger gekleed. Iedereen vroeg zich af wie ze was. De prins nog 
het meest van al! Maar ze was weg voor iemand haar kon aanspreken.’ 
Assekatje zweeg.
 



Op de derde zondag vertrokken de twee oudste dochters weer naar de kerk. Zo 
gauw ze weg waren, trok Assekatje de derde jurk en de mooie, fijne schoentjes 
aan en ze ging ook naar de kerk. De kerkgangers staarden haar aan, bewonderden 
haar schoonheid, haar jurk als de zee vol vissen en haar fijne schoentjes. Deze keer 
had de jonge prins zijn dienaren opgedragen om de drempel van de kerk vol met 
honing te smeren, zodat de schoentjes hierin vast zouden kleven. Dan zou het 
mooie meisje niet weg kunnen en wel moeten vertellen wie ze was.

Inderdaad bleef een van de schoentjes van Assekatje in de honing kleven. Maar 
ze holde op één schoentje verder, naar huis toe. De jonge prins liet omroepen: 
‘Ik draag elke vrouw in het koninkrijk op om dit schoentje te passen. En ik zal 
trouwen met de vrouw aan wier voet dit fijne schoentje past!’
Alle dames in het koninkrijk probeerden het fijne schoentje aan te trekken, maar 
er was niet één dame aan wier voet het paste.

Toen arriveerden de dienaren van de prins bij het huisje van de drie zusters. De 
oudste zuster probeerde het schoentje, maar het was haar te klein. De tweede 
zuster probeerde het schoentje, maar het was haar te klein. De dienaren van de 
prins zeiden: ‘Nu moet ook de derde zuster het proberen.’
De oudste zusters lachten: ‘Die smerige Assekat met haar gescheurde vuile kleren, 
hoe zou haar voet ooit in dat fijne schoentje kunnen passen!’
Maar de dienaren gaven het niet op. ‘Iedereen moet passen!’
Assekatje paste het schoentje. Als gegoten zat het om 
haar voet.

De prins vroeg Assekatje meteen ten 
huwelijk. En ze vertelde hem alles: hoe ze 
honger hadden geleden, hoe haar moeder 
was geslacht en opgegeten, hoe ze haar 
moeders beenderen had 
begraven en de kleren en 
schoentjes had gevonden, 
en hoe ze de prins in de 
kerk had gezien. 
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Als zout in de soep - Italië
E r was eens een koning die drie dochters had. Toen de koning op een dag met 

zijn dochters aan tafel zat, keek hij hen aan en vroeg: ‘Mijn dochters, vertel me 
eens: hoeveel houden jullie van me?’ 
De eerste dochter antwoordde: ‘Vader, ik hou van jou zoals van mijn eigen ogen.’
De tweede dochter antwoordde: ‘Vader, ik hou van jou zoals ik van mijn eigen hart 
hou.’
De derde en jongste dochter, die de lieveling van de koning was, antwoordde: 
‘Vader, ik hou van jou zoals ik van het zout in de soep hou.’
De koning was tevreden met de eerste twee antwoorden. Maar toen hij het derde 
antwoord hoorde, werd hij razend. Hij riep tegen zijn jongste dochter: ‘Je bent een 
heks! Ga weg en kom nooit terug! Als je me nog eens onder ogen komt, laat ik je 
vermoorden!’

De jongste koningsdochter ging huilend weg. In tranen dwaalde ze alsmaar verder, 
tot ze ’s avonds in een groot bos kwam. Angstig speurde ze rond, doodsbang voor 
wolven en andere wilde dieren. Plots hoorde ze het geluid van een klok, ze volgde 
het en kwam aan in een dorpje. Ze klopte op de deur van de pastorie en vroeg aan 
de priester: ‘Ik weet niet waar ik naartoe kan. Zou ik hier kunnen overnachten? 
Maar niemand mag weten wie ik ben.’
De priester nam het arme meisje mee naar zijn zus, die alleen woonde. ‘Dit meisje 
weet niet waar ze naartoe kan. Zou ze hier kunnen overnachten? Morgen breng ik 
haar naar het klooster van de nonnen.’ 
De zus van de priester had 
medelijden en liet het meisje 
overnachten in haar huis.
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De volgende ochtend bracht de priester haar naar het nonnenklooster. ‘Dit meisje 
weet niet waar ze naartoe kan. Zou ze hier kunnen blijven? Maar niemand mag 
weten wie ze is.’
De nonnen overlegden. De overste besloot: ‘Onlangs is er hier een oude non 
gestorven. We zullen haar villen. Het meisje kan de huid van de oude non dragen. 
Niemand zal haar herkennen.’ 
De nonnen vilden hun gestorven medezuster zorgvuldig en de jongste 
koningsdochter trok de huid aan. Niemand herkende haar. Als ze zich buiten het 
klooster begaf, knikten de mensen: ‘Wat ziet deze oude zuster er goed uit!’
Nadat ze jaren bij de nonnen had geleefd, verliet de jongste koningsdochter het 
klooster. In een naburig koninkrijk klopte ze aan bij de keuken van het paleis. ‘Ik 
ben een oude kloosterzuster. Hebben jullie soms werk voor me?’
Het personaal had medelijden met haar en ze gaven haar een baan als 
kippenwacht. Overdag zorgde ze voor de vele kippen, raapte ze honderden eieren 
en ’s avonds, als ze alleen in haar kamertje was, trok ze de huid uit, waste zich en 
ging naar bed.

Maar de koningszoon, die erg nieuwsgierig was geworden naar die geheimzinnige 
oude kloosterzuster, had een gat in de muur gemaakt. Op een avond ontdekte hij 
dat de kippenwacht geen oude zuster was, maar een prachtige jonge vrouw. De 
koningszoon kwam uit zijn schuilhoek en vroeg: ‘Een oude kloosterzuster ben je 
niet. Wie ben je dan?’
De jongste koningsdochter vertelde hem de waarheid. 
 



Niet veel later werd het huwelijk gevierd. 
De bruidegom nodigde alle koningen van 
de naburige koninkrijken uit, ook de vader 
van de bruid. Een indrukwekkende feestdis 
werd klaargemaakt. De bruid keek toe op de 
bereiding en ze zorgde ervoor dat er geen zout 
werd toegevoegd aan de gerechten van haar 
vader.

De gasten arriveerden en gingen aan 
tafel. Ze aten met smaak en roemden de 
kostelijke spijzen. De vader van de bruid 
herkende zijn dochter na al die jaren niet. 
Hij proefde van het eten, wou eerst klagen 
over de flauwe smaak, maar deed toen alsof 
zijn gerechten perfect klaargemaakt waren. 
Op het einde van het feest vroeg de bruid 
hem: ‘Zegt u eens eerlijk, majesteit, heeft 
u genoten van de gerechten die u werden 
voorgezet?’
Haar vader antwoordde: ‘Als ik eerlijk ben, 
moet ik nee antwoorden. Ze smaakten me 
veel te flauw. Ik kan alleen genieten van 
voedsel waar zout aan toegevoegd is.’
De bruid knikte: ‘Lang geleden 
vertelde ik mijn vader dat ik van hem 
hield als van zout. Maar hij werd 
razend kwaad en liet me verbannen.’

Toen herkende de koning zijn 
jongste dochter. Hij vroeg 
haar om vergeving. De jongste 
dochter vergaf haar vader. En 
ze leefde nog lang en gelukkig 
met haar koningszoon.
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Jas van biezen - Verenigd Koninkrijk

E r leefden eens een koning en koningin zoals er vele geleefd hebben. Maar de 
koningin kwam te sterven en liet een prachtige dochter achter. Op haar sterfbed 

sprak ze tot haar enige kind: ‘Lief kind, als ik dood ben, dan zal er een ros kalf naar 
je toe komen. Telkens als je iets nodig hebt, vraag het aan het rosse kalf, en dan zal 
het kalf het je geven.’

Na een tijd trouwde de koning opnieuw. Zijn nieuwe vrouw had een slecht 
karakter en drie lelijke dochters die de dochter van de gestorven koningin haatten 
omdat ze zo mooi was. Ze pakten haar fraaie kleren af en gaven haar een jas van 
biezen. Vanaf dan noemden ze haar Rushen Coatie, jas van biezen. Ze verbanden 
haar naar een hoek in de keuken, waar ze tussen de as moest zitten. De akelige 
stiefmoeder liet Rushen Coatie een vingerhoed bouillon, een korrel gerst, een 
draadje vlees en een kruimel brood brengen. Toen Rushen Coatie dat had 
opgegeten was ze nog even hongerig als daarvoor. Ze zei bij zichzelf: ‘O, ik wenste 
dat ik iets te eten had!’
Een ros kalf kwam naar binnen en sprak: ‘Stop je vinger in mijn linkeroor.’
Rushen Coatie deed dat en kreeg een lekker stuk brood.
‘Stop nu je vinger in mijn rechteroor’, zei het rosse kalf. Rushen Coatie deed dat en 
kreeg een lekker stuk kaas. Nu had ze een stevige maaltijd. En zo ging het dag na dag. 

De stiefmoeder dacht dat Rushen Coatie algauw zou bezwijken. Ze was verbaasd 
dat het meisje nog altijd levendig en gezond was. Ze stuurde een van haar dochters 
rond etenstijd naar Rushen Coatie om uit te zoeken hoe het kwam dat haar 
stiefdochter kon overleven. Deze dochter zag hoe het rosse kalf Rushen Coatie 
voedsel gaf en ging alles aan haar moeder vertellen.
De stiefmoeder ging naar de koning: ‘Liefste, ik heb zo’n zin in kalfszwezerik, en 
wel van een ros kalf.’
De koning liet zijn slachter halen en die 
slachtte het rosse kalf. Toen Rushen Coatie 
dat vernam, snelde ze naar het dode kalf. Ze 
zat bij het kalf te huilen, maar het kalf sprak 
tot haar: ‘Raap me op, bot na bot, en leg me 
onder die grijze steen. Als er iets is dat je 
verlangt, vertel het mij en ik geef het je.’ 
Rushen Coatie deed wat het rosse kalf 
haar vroeg. Maar van één poot van het 
kalf kon ze het bot niet vinden.



De volgende zondag was het kerstdag en de mensen gingen in hun beste kleren 
naar de kerk. Rushen Coatie zuchtte: ‘O! Ik wil ook graag mee naar de kerk!’
Maar de drie lelijke zusters zeiden: ‘Wat zou jij daar doen, smerig kind? Jij moet 
thuisblijven en het eten voor ons koken.’
De stiefmoeder voegde daaraan toe: ‘Dit moet je bereiden: soep, gemaakt van een 
vingerhoed water, een korrel gerst en een kruimel brood.’
Zo gauw ze met z’n allen naar de kerk vertrokken waren, zat Rushen Coatie op de 
keukenvloer te huilen.
Plots sprong het rosse kalf naar binnen, mankend op drie poten: ‘Blijf hier niet 
huilen, sta op! Trek deze kleren en deze glazen muiltjes aan en ga naar de kerk!’
‘Maar ik moet het eten koken’, zei Rushen Coatie. 
‘Ach, maak je daar geen zorgen over’, zei het kalf. ‘Al wat je moet doen, is tot het 
haardvuur zeggen: “Laat elk stuk turf een ander stuk turf doen branden. Laat elk 
spit een ander spit doen draaien. Laat elke pot een andere pot doen koken. Tot ik 
op deze kerstdag van de kerk terugkom!” Ren nu naar de kerk. Maar denk eraan 
dat je als eerste naar huis terugkeert.’
Rushen Coatie zei tot het haardvuur wat het rosse kalf haar had voorgezegd. Ze 
trok de kleren en de glazen muiltjes aan en ging naar de kerk. Daar keek iedereen 
op toen ze binnenkwam. Ze was de fraaiste dame in de kerk. Op dat moment was 
er een jonge prins die meteen verliefd werd op de prachtige verschijning. Nog voor 
de kerkdienst gedaan was, rende Rushen Coatie naar huis. Daar kwam ze als eerste 
aan en ze trok gauw haar jas van biezen aan. Intussen had het rosse kalf de tafel 
gedekt en het diner was klaar. Toen de anderen thuiskwamen, was alles piekfijn in 
orde. De drie zusters zeiden: ‘Rushen Coatie, je had die prachtige dame in de kerk 
eens moeten zien. De prins werd meteen verliefd op haar.’
Rushen Coatie riep: ‘O, ik wou dat jullie me morgen ook naar de kerk lieten gaan!’
Want met kerst gingen ze drie dagen op rij naar de kerk. Maar de drie zusters 
zeiden: ‘Wat zou jij daar doen, smerig kind? De hoek van de keuken is goed genoeg 
voor jou!’

De volgende dag gingen ze weer met z’n allen 
naar de kerk. Rushen Coatie bleef achter met 
de opdracht om eten te bereiden met een 
vingerhoed water, een korrel gerst, een draadje 
vlees en een kruimel brood. Opnieuw kwam het 
rosse kalf haar helpen. Deze keer kreeg ze nog 
fraaiere kleren en nog mooiere glazen muiltjes 
om naar de kerk te gaan. Daar bewonderde 
iedereen haar: ‘Waar komt deze fijne dame toch 
vandaan?’
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De jonge prins werd nog verliefder en probeerde te weten te komen waar de 
prachtige jongedame woonde. Maar ze was hem weer te vlug af. Nog voor de 
kerkdienst gedaan was, rende Rushen Coatie naar huis. Daar kwam ze weer als 
eerste aan en ze trok gauw haar jas van biezen aan. Intussen had het rosse kalf 
de tafel gedekt en het diner was klaar. Toen de anderen thuiskwamen, was alles 
piekfijn in orde. De drie zusters vertelden over de prachtige dame en de verliefde 
prins. Rushen Coatie riep: ‘O, ik wou dat jullie me morgen ook naar de kerk lieten 
gaan!’
Maar de zusters zeiden: ‘Wat zou jij daar doen, smerig kind? De hoek van de 
keuken is goed genoeg voor jou!’
De volgende dag gingen ze weer met z’n allen naar de kerk. Opnieuw gaf het rosse 
kalf Rushen Coatie fraaie kleren om naar de kerk te gaan. Maar deze keer had de 
prins bewakers bij de deur geplaatst. Rushen Coatie nam een aanloop en sprong 
over hun hoofden heen naar buiten. Maar tijdens haar sprong verloor ze een 
glazen muiltje. Ze stopte niet, maar rende verder naar huis, waar ze haar jas van 
biezen aantrok. Intussen had het rosse kalf de tafel gedekt en het diner was 
klaar. Toen de anderen 
thuiskwamen, was 
alles piekfijn in orde. 
De jonge prins liet 
omroepen: ‘De prins 
trouwt met de vrouw 
wier voet in dit glazen 
muiltje past!’
Alle dames om en nabij 
het hof probeerden het 
muiltje, maar dat was te 
klein voor 
hun voeten. Toen 
reed de prinselijke 
gezant verder door 
het rijk, langs dorpen 
en kastelen: ‘De prins 
trouwt met de vrouw 
wier voet in dit glazen 
muiltje past!’
Vele dames probeerden 
het muiltje. En velen 
weenden omdat het te 
klein was.
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Toen kwam de prinselijke gezant bij het kasteel waar de drie lelijke zusters 
woonden. De oudste paste het muiltje en het was te klein. De tweede paste het 
muiltje en het was te klein. De jongste paste het muiltje en het was te klein. Maar 
hun moeder, razend van spijt, hakte de tenen en hiel van haar jongste dochter 
eraf, opdat er toch één dochter het muiltje kon aantrekken. En de prins moest 
zijn belofte houden en met haar trouwen. De jongste dochter werd fraai uitgedost 
en de prins zette haar achterop zijn paard. Terwijl ze naar het paleis van de prins 
reden, zong een raaf: ‘Afgekapte hielen en afgeknepen tenen rijden achter de jonge 
prins aan. Maar de mooie voetjes, de kleine voetjes, blijven thuis verstopt achter de 
kookketel!’
‘Wat zingt die vogel?’, vroeg de prins.
‘Die smerige vogel liegt! Je moet er niet 
op letten!’, zei de jongste dochter.
Maar de prins keek achterom en hij zag 
het bloed uit haar muiltje druipen. Dus 
reed hij terug en liet de jongste dochter 
afstijgen. Hij keek rond: ‘Er moet toch 
nog iemand zijn die dat muiltje nog niet 
heeft gepast?’
‘Maar nee,’ zeiden de zusters, ‘er is alleen 
nog de vuile Rushen Coatie die in de as 
in de keuken leeft.’
‘Dan moet zij het muiltje ook proberen!’, 
zei de prins gedecideerd. Rushen Coatie 
rende naar de grijze steen waar het rosse 
kalf haar kleren legde. Toen ging ze naar 
de prins. En het muiltje sprong uit zijn 
jaszak en sloot zich om haar voet zonder 
dat er gehakt of geknepen hoefde te 
worden.

Diezelfde dag trouwde de prins met haar. En ze leefden nog lang en gelukkig. 
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