Uit het Russisch vertaald door Connie Brood
en Rogier Nieuweboer

Cxasrlr xapogoa CCCP

cK

3Kr,r HÀPOÀOB PCOCP

Ha

@ Uitgeverij Radoega 1990
GedÍukt in de USSR

HuAe

ptalA

ctcona

nadre

rsBN 5-05-003043-9

EEN SPROOKJE UIT BASJKIRIË
Altyn-saka Gouden Bikkel
Geïllustreerd door N ikolaj Voronkov
Naverteld door Michalil Boelatov

EEN SPROOKJE UIT BOERJATIË
De gouden beker
Geïllustreerd door Nikolaj Voronkov
Naverteld d,oor Micha'il Boelatov

EEN SPROOKJE UIT KARELIÉ
De molensteen van Hiisi
Geïllustreerd door Tamara Joefa
Naverteld door Michaïl Boelatov

EEN SPROOKJE YAN DE TSJETSJENEN
Hoe de mullah een lesje kreeg
Ge'r'llustreerd door H adzj i -M oerad Alichanov
Naverteld door Michaï|. Boelatov

EEN SPROOKJE VAN DE TSJOEKTSJEN
Het meisje en de Maan
Geïllustreerd door V itali P eÍr ov-Kamtsj atski
Naverteld door Michalil Boelatov
EEN SPROOKJE YAI\T DE NENETSEN
De Heer der lVinden
Geï uslreerd door Vitali P etrov-Kamtsjatski
Naverteld door Micha'il Boelatov
Vertaald door Rogier Nieuweboer

I

r

i

ALTYN-SAKA GOUDEN BIKKEL

r

waren eens lang, lang geleden een oude man en
vrouw. Ze hadden een zoon die Altyn-saka Gouden
Bikkel heette. Zo werd hij genoemd, omdat hij een
gouden bikkel had. En hij bikkelde beter dan wie dan ook.
Niemand kon het van hem winnen.
Op een goede dag ging de oude man met zijn paarden
naar heÍ meer om ze telaten drinken. Toen hij daar aankwam
met zijn kudde begonnen de paarden met hun manen en
staarten te zwaaien, ze stampten met hun hoeven, hinnikten
onrustig en durfden niet dicht bij het water te komen:
iemand had ze bij de manen gepakt en aan de lippen getrokken, zodat ze niet konden drinken.
'Wat is dat nu?' dacht de oude man. 'Dat moet ik eens
van dichtbij bekijken.'
Hij had zich nog maar nauwelijks over het water gebogen

of daar pakte iemand hem bij zijn baard. De oude
probeerde zich los te rukken, maar daÍ lukte hem
80

man
niet.

Toen zag hij dat de oude heks Oebyr zijnbaard vasthield.
En hij begon haar te smeken:

'Toe, Oebyr, laat me nou los, hou me hier niet vast!
Als je me laat gaan geef ik je een hele kudde schapen!'
'[k hoef je schapen niet,' zei de heks.
'Als je me laat gaan geef ik je al mijn paarden!'
'Ik hoef je paarden niet.'
'Wat wil je dan van me hebben?'
'Geef me datgene, waarvan je er maar één in je tent hebt.'
De oude man was zo geschrokken, dat hij er zelfs niet
over nadacht wat de heks daar wel mee kon bedoelen.

'Goed,' zei }r,ij,

'ik

geef

je alles wat je wil, als je

me

maar laat gaan.'
De heks Oebyr liet hem los en zei:
'Denk erom, je kunt je nergens voor mij verstoppen!
Ik kan je overal vinden!'
De oude man ging naar huis terug. En daar pas begreep
hij wat de heks van hem wilde hebben. Datgene waarvan
hij er maar één had, daarmee bedoelde de heks natuurlijk
zijn zoon Àltyn-saka.
De oude man was erg verdrietig, maar hij besloot zijn
vrouv/ en zoon niets te vertellen. Hij zei alleen maar:
'We moeten verder trekken, zo veÍ mogelijk. Dit is geen
goede plek!'
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En zo trokken ze verder, en toen ze ver van hun oude
woonplaats verwijderd ïvaren zetten ze hun tent weer op.
De volgende dag begon Altyn-saka zijn gouden bikkel te
zoeken.

'Waar is mijn gouden bikkel?' vroeg hij.
Zijn vader zei:
'Die heb je zeker laten liggen lvaar we eerst woonden.
Maar daar kun je maar beter niet naar toe gaan, anders
krijgt de heks Oebyr je nog te pakken.'
-^;.

En toen vertelde hij wat eÍ aan het meer was gebeurd.
Altyn-saka luisterde naar het verhaal van zijn vader en

'Ik

ben nieÍ bang voor die heks! Ze krijgt me heus niet
te pakken! Vertel me liever welk paard ik moet nemen als
ik daar naar toe ga.'
Zijn vader wilde dat hij thuis zou blijven en hij probeerde hem over te halen, maar Altyn-saka was niet van zijn
voornemen af te brengen. 'Ik ben niet bang voor die heks!
Ik ga mijn bikkel halen!'
Toen begreep zijn vader dat het geen zin had te proberen
hem over te halen.
'Nou goed dan,' zei hij. 'Dan moet je het zelf weten, ga
je bikkel maar halen. Ga naar de kudde paarden, zwaai
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daar met je korok * en het hoofdstel. Het paard dat dan
naar je toe komt moet je nemen.'
Altyn-saka ging naar de kudde toe. Hij zwaaide met zijn
korok en het hoofdstel, en daar kwam een mager veulen
met een ruige vacht naar hem toe. Altyn-saka joeg hem
weg en ging naar zijn vader toe.
'Yader, welk paard moet ik nou nemen?' vroeg hij.
'Ik heb je toch gezegd dat je met je korok en het hoofdstel moet zwaaien. Het paard dat dan naar je toe komt moet

je nemen.'

Altyn*saka ging weer naar de kudde toe. Hij zwaaide
met zijn korok en het hoofdstel, en weer kwam dat veulen
naar hem toe.
'Dan moet ik hern zeker nemen,' dacht Altyn-saka.
Hij had nog rnaar net de hals van het veulen aangeraakt
of daar verdween die ruige, vieze vacht. Toen hij hem het
hoofdstel had aangedaan werd het veulen een sterk dier
met een gladde vacht. Toen hij hem uit de omheining rraar
buiten had gebracht werd het veulen een prachtig paard,
en toen hij het had opgezadeld werd het het beste en snelste
paard van de hele kudde.

En het paard vroeg aan Altyn-saka:
*

Een korók is een stok met lus orn paarden mee te vangen.
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'Waar ga je heen, jeget *?'
'Ik ga naar onze oude woonplaats, ik wil mi'in gouden
bikkel halen,' antwoordde Altyn-saka.
'Maar daar zit de oude heks Oebyr op je te wachten,'
zei het paard. 'Ze zal tegen je zeggen: "Kom maar van je
paard en pak je bikkel." Maar je moet niel naar haar
luisteren, je moet niet van me afstappen. Als je afstapt ben
je verloren, dan vreet de heks je op! Je moet handiger dan
een valk wezen en vanuit het zaclel de gouden bikkel oprapen.'

Altyn-saka reed in galop naar z.ijn oude woonplaats.
Daar zat de oude heks Oebyr bij het vuur haar han-den te
warmen. Àltyn-saka zei:
'Grootmoedertje, geef me mijn gouden bikkel terug!'
'Ach jongen, ' zei de heks, 'daar ligt je bikkel. Kom van
je paard en pak hem zelf. tk heb zo'n pijn in mijn rug, ik
kan niet opstaan.'
Het paard boog zich voorover en zo slaagde Altyn-saka"
erin de bikkel te pakken. Toen ging hij er zo snel hij kon
vandoor. De heks Oebyr jankte van woede en sprong op. Ze
spuugde op de grond, en daar stond een dik zwart paard"
Ze spuugde nog eens, en daar lagen de teugels. De heks

* In Basjkirië wordt een jager jegét genoemd.
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sprong op haar paard en zeÍte de achtervolging in.
Altyn-saka stormde er op zljn paard. vandoor, en de
heks kwam op haar dikke zwarte paard achter hem aan.
Ze had hem al bijna ingehaald. Nog even en ze zou bem te
pakken krijgen! Toen struikelde haar paard, het snoof, begon
mank te lopen en kon Altyn-saka niet meer bijhouden.
De heks rukte aan de teugels, schopte het paard in de
flanken om het aan te sporen, maar het paard begon steeds
langzamer te lopen.
De heks werd woedend, en uit pure boosheid vrat ze haar
paard op. Daarna zette ze te voet de achtervolging voort.
Daar rende de heks achter Altyn-saka aan. Ze sloeg
zich met gebalde vuisten in de zij en op de rug om zichzelÍ
aan te sporen. Ze haalde Altyn-saka's paard in en beet hem
in zijn achterbeen. Het paarcl rende àp drie benen voort.
Maar de heks gaf het niet op, weer haalde ze het paard in
en beet hem nu in zijn ander achterbeen. Het paàrd wist
de heks met een laatste krachtsinspanning weer wat verder
achter zich te laten. Maar zo kon het niet lang duren.
Toen ze bij het meer kwamen zei het paard:
'Ik kan niet meer! Ik verstop me in het meer. Daar kan
de heks me niet te pakken krijgen. Jij moet zo snel mogelijk
in die eikeboom klimmen" Zogatw mijn benen weer Íetór
zijn breng ik je hiervandaan.,
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Het paard dook het meer in, en Altyn-saka klom snel
in de eik die aan de oever van het meer stond. Helemaal
boven in de eik bleef hij zitten.
Daar kwam de heks Oebyr aangerend. Ze zag Altyn-saka
zitten en schreeuwde:
'Nu heb ik je! Ik haal je uit die boom en vreet je op!'
Ze spuugde op de grond, en daar had ze een bijl. De
heks trok een tand uit haar mond en begon daar de bijl mee
te slijpen. Toen begon ze te hakken. De spaanders vlogen in
het rond.
Op dat lawaai kwam een vos aangerend en vroeg:
'Grootmoedertje, waarom wil je die eikeboom omhakken?'

'Zie je dan niet wie er in die boom zit?' vroeg de heks.
'Als ik de eik heb orngehakt pak ik die ieget en vreet hem
op!'

De vos keek naar de eik en zag dat helemaal bovenin
onze held zaÍ.

Hij kreeg medelijden met hem en zei tegen

heks:

de

'Je bent al zo oud, waaÍom zort je je zo inspannen?
L,aat mij die eik maar omhakken!'
'Nee!' zei «le heks. 'Ik hak die eik zelf om en ik vreet die

jeget ook zelf op!'
Maar de vos gaf het niet zamaar op en zei:
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'Laat mij die eik nou maar omhakken, dan mag jij

rie

jeget opeten!'
De heks gaf de bijl aan de vos. Zelf ging ze onder rle
boom liggen en viel meteen in slaap. De heks lag te slapen en
snurkte vervaarlijk. Uit haar mond en neus vlogen de vonken
in het rond, vermengd met rook. De ,ros smeei de bijl en de
tand die als slijpsteen dienst had gedaan in het meer. Hij
verzamelde alle spaanders en legde ze tegen de boom aan.
1'oen spuugde hij erop en likte eraan, en daar groeiden de
spaanders weer aan de boom vast. Zo was de eik weer heel.
'Ioen zei de vos:
'Yaarwel, jeget!' en rende weg.
De heks werd wakker, keek naar de eik en zei:
'WatzieÍ. mijn oog daar? De eik is weer heel, en ik dacht
dat ik hem al bijna om had gehakt!'
De heks schold op de vos, spuugde een keer, en daar
had ze weer een bijl. Ze trok een tweede tand uit haar mond
en begon daar de
en zei:

bijl mee te slijpen" Ze keek naar Altyn-saka

'Ik hak die eik om en dan vreet ik je op!'

Toen de heks de bijl geslepen had begon ze weer te hakken. De spaanders vlogen alle kanten op en de eik kraakte.
Nog even en de boom zou omvallen.

Daar kwam een vos aan en
9l

vroeg:

'Wat ben je aan het doen, grootmoedertje?'
'Ik wil deze eik omhakken.'
'Waarom?'

'Ik wil

die jeget te pakken krijgen en hem opvreten!'

De vos zei:
'Span je toch niet zo in! Laat mij die boom maar omhakken!'
'Nee, nee!' riep de heks boos uit. '[k hak die boom zelf om
err ik vreet de jeget ook zelf op!'

'Laat mij die eik nou maar omhakken, dan mag jij de
jeget opeten!' zei de vos.
'Nee,' schreeuwde de heks, 'je krijgt de bijl niet! Er was
hier net ook al een vos die me wou helpen, en die treeft
me voor de gek gehouden!'

'Wat voor kleur had die vos dan wel?' vroeg de

vos"

'Dat was een rode!' antwoordde de heks.
'Maar grootmoedertje, je moet ook nooit geloven wat een
rode vos zegt,' zei de vos. 'Rode vossen zijn allemaal oplichters. Alleen ons, zwarte vossen, kun je vertrouwen!'
De heks keek eens goed naar de vos, en die was inderdaad zwart Dus gaf de heks de bijl aan de vos en ging zelf
onder de boom liggen. Ze viel meteen in slaap en begon te
snurken. Uit haar mond en neus vlogen de vonken in het
rclnd, vermengd met rook.
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De zwarte vos smeet de bijl en de tand die als slijpsteen dienst had gedaan in het meer, legde de spaanders
weer tegen de boom, spuugde erop en likte eraan, en zo
groeiden ze weer stevig aan de boom vast. En de eik was
weer helenraal heel. De vos nam afscheid van A1tyn-saka
en rende weg.
Na een poosje werd de heks wakker. Ze keek naar de eik
en begon te schreeuwen:
'Wat ziet nrijn oog? Nu is die eik weer heelt'
De heks spuugde op de grond, en daar had ze weer een
bijl. Ze trok een derde tand uit haar mond en begon daar de
bijl mee fe slijpen. Daarna begon ze weeÍ te hakkerr. Daarbij
slingerde ze de jeget, de vos en zichzelf de vreselijkste
verwensingen naar het hoofd. De heks hakte en hakte, tot
ze de eik al half doorgehakt had.
Altyn-saka keek naar beneden en dacht:
'Nu kan niernand me meer van de heks redden!...'
Maar daar kwam net een witte vos aangerend. Hij bleef
bij de boorn staan en zei tegen de heks Oetryr:
'Grootmoedertje, laat mij je helpen. Ik hak die boom wel
even voor je orn!'
'Maak dat je wegkomt vóór ik je wat doe!' riep de heks.
'Al twee keer ben ik door een vos bedrogen, en beide keren
zijn die ervandoor gegaan!'
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'Hoe zagen die vossen eruit, grootmoedertje?' vroeg de
vos.

'De ene was rood, de andere zwartr' zei de heks.
'Grootmoedertje, je moet ook nooit geloven wat rode of
zwarte vossen zeggen,' zei de witte vos. 'Die bedriegen iedereen. Alleen ons, witte vossen, kun je vertrouwen! Ik zal je
helpen, en ik bedrieg je heus niet!'
De heks gaf de bijl aan de vos en ging zelf liggen slapen.
De vos smeet de bijl en de tand die als slijpsteen dienst had
gedean in het meer, yetzamelde snel de spaanders, legde die
weer tegen de boom aan, spuugde erop en likte eraan, en
de spaanders groeiden weer stevig aan de boom vast.
'Nu heb ik je drie keer geholpen, jeget,' zei de vos. '[k
heb mijn vacht zwarÍ en wit geverfd zodat de heks me niet
zou herkennen. Maar nu kan ik je niet meer helpen!'
De vos nam afscheid en rende weg.
De heks werd wakker en riep uit:
'Wat zieÍ mijn oog? En ik dacht dat ik die eik al bijna
om had gehakt!'
Ze spuugde op de grond, en daar had ze weer een
bijr.
Ze trok haar laatste tand uit de mond en begon daar de
bijl mee te slijpen. En daarna begon ze weer te hakken. Daarbij mompelde ze:

'Nu laat ik me door niemand helpen! Ik doe het nu
allemaal alleen!'
De spaanders vlogen in het rond. De eik begon heen en
weer te zwaaien en te kraken. Nog even en de boom zou
omvallen.

Altyn-saka begreep dat hij nu niet meer aan de heks
Oebyr kon ontkomen. Hij zat in de eik en dacht wat hij
moest doen. Opeens kwam er een raaf aangevlogen. Hij ging
helemaal boven in de eik zitten. Altyn-saka zei tegen hem:
'Toe, beste raaf! Jij kunt overal naar toe vliegen, jij kunt
overal komen. Vlieg naar onze nieuwe woonplaats, zoek
mijn honden Akkoelak en Aktyrnak op en zeg tegen ze daÍ
ze me moeten komen helpen!'
'Dat doe ik niet!' zei de raaf . 'LaaÍ de heks je maar
mooi te pakken krijgen, dan kan ik ook een kruimeltje
meepikken!'

En de raaf ging in de eik zitten wachten.
Altyn-saka keek in het rond of er nergens hulp te krijgen
was. Toen kwam er een ekster naar de eik gevlogen. Altynsaka zei tegen hem:
'Toe, beste ekster! Jij kunt overal naar toe vliegen, jij

kunt overal komen. Vlieg naar onze nieuwe

woonplaats
en zeg tegen mijn honden Akkoelak en Aktyrnak dat ze me
zo gauw mogelijk te hulp moeten komen.'

'Waarom zou ik dat doen?' vroeg de ekster. 'AIs de heks
Oebyr jou te pakken krijgt kan ik ook een kruimeltje meepikken!'

Nu wist Altyn-saka helemaal niet meer wat hij

doen

moest.

'Nu is het afgelopen met me!' dacht hij.
Toen kwam er net een zwerm mussen aangevlogen.
Altyn-saka zei tegen hen:
'Toe, beste mussen! Vlieg naar onze nieuwe woonplaats,
zoek daar mijn honden Akkoelak en Aktyrnak op en zeg
tegen ze dat de heks Oebyr hun baas wil opeten!'
'Dat zullen we doen! Dat willen we doen! We zullen het
ze zeggenl We zullen het ze zeggenl' tsjirpten de mussen
en vlogen snel weg.
De mussen vlogen naar de nieuwe woonplaats van Altynsaka aan en vonden algauw de honden. Maar die hadden de
hele tijd al rondgerend om hun baas te zoeken, en nu waren
ze zo moe dat ze als een blok in slaap waren gevallen. De
mussen begonnen de honden in hun oren te pikken om ze
wakker te maken. Toen de honden eindelijk de ogen opendeden tsjirpten de mussen:
'Akkoelak en Aktyrnak, ren zo snel mogelijk naar de
grote eik die aan de oever van het meer staat en red je baas.
De heks Oebyr wil hem opeten!'
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Akkoelak en Aktyrnak sprongen op en snelden Altynsaka te hulp. De mussen vlogen voor hen uit, de honden
renden achter de mussen aan en deden het stof opwaaien.
De heks Oebyr zag dat en zei tegen Altyn-saka:

'leget, kijk eens wat daar voor stof opwaait!'
'Dat is goed voor mij en slecht voor jou!' zei Altyn-saka.
De heks hoorde het getrappel van de hondepoten en

vroeg:

'leget, wat is dat voor geluid?'
'Dat is goed voor mij en slecht voor jou!' zei Altyn-saka.
Ondertussen waren Akkoelak en Aktyrnak bij de eik
aangekomen. Ze stortten zich op de heks en begonnen haar
te bijten. De heks schrok vreselijk, gooide haar bijl in het
meer en dook er zelf achter aan. De honden zeiden tegen
Altyn-saka:
'We duiken achter de heks aan, het meer in, en jij moet
goed naar het water kijken. Als wij de heks Oebyr doden
wordt het water van het meer zwart. Als de heks ons doodt
wordt het water rood.'
En de honden doken het water in.
Het water begon meteen te zieden en er ontstonden hoge
golven.
Altyn-saka keek naar het water en zag dat dat rood werd.
'Nu heeft de heks Oebyr mijn honden gedood!' dacht hij. Hij
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keek nog eens en zag dat het water zwart werd. Altyn-saka
was blij, hij begon te lachen en klom uit de eik.
Daar kwamen Akkoelak en Aktyrnak uit het water te
voorschijn en begonnen het water van zich af te schudden'
'Waarom werd het water van het meer eerst rood?'
vroeg A1tyn-saka.

Aktyrnak zei:
'De heks leek het eerst te winnen, ze beet me zelfs een
oor af. Maar daarna hebben we haar er gauw onder gekregen!'

En daar kwam ook het paard van Altyn-saka uit

het

meer te voorschijn.

'spring op mijn rug, ieget,' zei het paard. 'Ik zal je

naar huis brengen!'
Zo keerde Altyn-saka heel en behouden naar huis terug.
Zijn vad,er en moeder waren blij en gaven een groot feest.
Ze nodigden alle familieleden en vrienden uit. Negen dagen
lang aten ze, negen dagen lang dronken ze en negen dagen
lang werd er feest gevierd.

DE GOUDEN BEKER

n
\d

ang, lang geleden, zo vertelt men, leefde er een kan*
die Sanad heette.
Op een dag besloot hij met heel zijn volk verder

te tre kken, naar een land waar het beter wonen was

en

waar betere weidegronden waren. Maar de weg naar dat
land was lang en moeilijk.
Y66r ze op weg gingen gaf kan Sanad het bevel alle
oude mensen te doden.
'Die oudjes zouden ons onderweg alleen maar tot last
zijn!' zei de kan. 'Daarom kunnen we ze niet meenemen.
We moeten alle oude mensen doden. En als iemand het
waagÍ mijn bevel niet uit te voeren zal hij streng gestraft
worden!'
Hoe zwaar het de mensen ook viel, ze moesten wel doen

wat de kan bevolen had. Iedereen was bang voor
en het kwam niet in ze op ongehoorzaam te zijn.

* Een kan is een vorst of heerser in het Oosten.
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Maar één onderdaan van de kan,, de jonge Tsyren, doodde
zijn oude vader niet.
Hij sprak met zijn vader af dat hij hem in een grote
leren zak zou verstoppen, Zo zou hij hem meenemen naar
het nieuwe land zonder dat de kan of iemand anders dat
wist. En daar zouden ze dan wel verder zien...
Zo begaf kan Sanad zich met heel zijn volk en de hele
veekudde op weg. Ze trokken naarhet noorden, naar een ver,
ver land. En ook Tsyrens oude vader ging mee, verstopt in
een grote leren zak die op een paard gebonden was.
Als er niemand in de buurt was gaf Tsyren zijn vader
te eten en te drinken. Als ze ergens stilhielden wachtte
hij tot het donker was en dan maakte hij de zak los. Dan kon
zijn vader wat uitrusten en zijn oude botten laten bijkomen.
De tocht duurde lang. Op een dag kwamen ze bij een
grote zee. Kan Sanad besloot hier het kamp voor de nachÍ
op te slaan.
Een van de vertrouwelingen van de kan liep langs de
steile kust en toen zag hij dat er op de bodem van de zee
iets flonkerde. Hij keek eens goed en zag dat daar een grote,
prachtig gevormde beker lag. De man ging meteen naar de
kan toe en vertelde dat er op de zeebodem, vlak bij de kust,
een kostbare gouden beker lag.
Kan Sanad. dacht niet lang na en beval meteen die beker
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op te vissen. Maar niemand wilde vrijwillig zo diep duiken.
Toen gaf de kan het bevel te loten wie naar de beker
zou duiken.
Een van de vertrouwelingen van de kan was het eerst
aan de beurt. Hij dook de zee in en kwam niet meer boven.
Toen was de tweede aan de beurt. Hij dook van de hoge,
steile kust naar beneden en verdween voor altijd in zee...
Zo kwamen veel onderdanen van kan Sanad om het leven.
Maar de meedogenloze kan dacht er zelfs niet over het
op te geven. De een na de ander moest in zee duiken, en
al deze arme mensen kwamen om.
Toen was de jonge Tsyren aan de beurt, ook hij moest
naar de beker duiken.
Hij ging naar de plek waar hij zijn vader verborgen had
om afscheid van hem te nemen.
'Vaarwel, vader!' zei Tsyren. 'Ons laatste uur heeft geslagen...'

'Wat is er aan de hand?' vroeg Tsyrens vader. 'Waarom
moet

jij sterven?'

Toen vertelde Tsyren zijn vader dat het nu zijn beurt
was te proberen de gouden beker van de zeebodem op te
vissen.

'Velen hebben het vóór mij geprobeerd, maar niemand
is meer boven water gekomen,' vertelde hij. 'En nu moet
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ook ik sterven omdat de kan zo graag die beker wil hebben.
En dan merken ze dat jij hier bent, en dan doden de dienaren
van de kan je...'
Toen zei Tsyrens oude vader:
'Zo kan iedereen wel in zee verdrinken, maar die gouden
beker krijgt niemand daar te pakken. Die ligt helemaal niet
op de bodem van de zee! Zie je die betg daar, niet ver van
de kust? De gouden beker staat op de top van die berg. En
wat je daar in zee ziet is niet de beker zelf maar de weerspiegeling ervan. Waarom heeft niemand dat door?'
'W'at moet ik doen?' vroeg TsYren.
'Je moet die berg beklimmen, de beker zien te vinden en
die naar de kan brengen. Het kan niet moeilijk zijn de beker
te vinden, je ziet hem al van verre glanzen. Maar misschien
staat hij wel op een steile helting waar je niet bij kunt komen.
Daarom geef ik je een goede raad: wacht tot er reeën verschijnen, en als die in de buurt zijn gekomen moet ie ze laÍen
schrikken. Danzetten zehet op een lopen, en dan stoten ze de
beker van die helling naar beneden. Dan moet jij hem vlug
pakken, voordat hij in een diepe donkere kloof valt!'
Tsyren begaf zich meteen oP Pad.
Het viel niet mee de berg te beklimmen. Tsyren klampte
zich aan struiken vast en zocht steun aan bomen en stenen.
Op zijn gezicht en handen had hij algauw bloedende schramr08

men en zijn kleren waren overal gescheurd. Toen hij

eindelijk bijna op de top van de berg was zag hij de gouden
beker. Die stond op een steile uitstekende rotspunt te glanzen.
Tsyren begreep dat hij de beker daar nooit te pakken
zou kunnen krijgen. Daarom deed hij zoals zijn vader hem
had aangeraden. Hi.j besloot te wachten tot er reeën op de
rots verschenen.
Hij hoefde niet lang te wachten of daar zag hij er al
een paar op de rots. Ze stonden daar op hun gemak naar
beneden te kijken. Tsyren schreeuwde zo hard hij kon. De
reeën schrokken en begonnen over de rots heen en weer te
rennen. Daarbij stootten ze de beker naar beneden, en Tsyren
wist hem handig op te vangen.

Blij en tevreden, met de beker in de hand, daalde Tsyren
de berg af. Hij ging naar kan Sanad toe en zette de beker
voor hem neer. De kan vroeg hem:

'Hoe heb je de beker van de zeebodem te pakken kunnen
krijgen?'
'Ik heb hem niet van de zeebodem opgevist,' zei Tsyren.
'Ik heb hem van de top van die berg daar opgehaald. Wat we
in zee za5en was de weerspiegeling van de beker.'
'Wie heeft je dat verteld?'
'Dat heb ik zelf geraden,' antwoordde Tsyren.
De kan vroeg verder niets en liet hem gaan.
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De volgende dag trok kan Sanad verder met heel zijn
volk.

Lange tijd trokken ze zo verder, tot ze bij een grote
woestijn kwamen. De zon verschroeide de aarde, het gras
was helemaal verdroogd en nergens was een rivier of beekje.
De mensen en het vee kregen verschrikkelijke dorst. De kan
stuurde er mensen op uit om water te zoeken, maar waar ze
ook heen reden, water vonden ze niet. Overal vonden ze
alleen maar uitgedroogde, verschroeide aarde. De mensen
waren radeloos. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Wat zou
er nu meÍ ze gebeuren?
Toen ging Tsyren stiekem naar zijn vader toe en yroeg
hem:

'Yader, wat moeten we doen? De mensen en het vee
komen zo om van de dorst!'
De oude man zei:
'Laat een driejarige koe los en kijk waar die heen loopt.
Als ze ergens blijft staan en daar aan de grond begint te
ruiken moet je daar een gat graven.'
Tsyren rende weg en liet een drie jaar oude koe los. Die
liet het hoofd hangen en begon langzaam heen en ï/eer te
lopen. Toen bleef ze stil staan, snuffelde aan de hete grond en
begon luid te snuiven.
'Hier moeten we een gat graven!' zei Tsyren.
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Ze begonnen te graven en weldra ontdekten ze een grote
ondergrondse bron. Daar stroomde helder, koud water uit
dat over de grond stroomde. Iedereen dronk zoveel hij wou.
De mensen voelden zich meteen een stuk beter en werden
weer vrolijk.
Kan Sanad liet Tsyren bij zich komen en vroeg hem:
'Hoe heb je die ondergrondse bron kunnen vinden op
zo'n droge plek?'

Tsyren zei:
'[k heb goed opgelet...'
Toen iedereen genoeg gedronken had en uitgerust was
trokken ze weer verder. Pas na vele dagen hielden ze halt.
Die nacht begon het opeens te gieten van de regen, en zo
ging het vuur uit. En hoe ze hun best ook deden, niemand
slaagde erin vuur te maken. Daar zaten ze dan nat en verkleumd, en niemand wist raad.
Toen zag iemand dat er op een verre bergtop een kamp-

vuur brandde.
Kan Sanad gaf het bevel daar meteen naar toe te gaan
en vuur te halen.
Er waren mensen genoeg die het bevel van de kan ten
uitvoer wilden brengen. De een na de ander begaf zich op
weg naar de berg. Daar vonden ze onder een sparreboom
een kampvuur, en daar zat een jager zich te warmen. Ze
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namen allemaal een smeulend stuk hout mee, maar niemand
slaagde erin dat naar het kamp te brengen: door de regen
ging het vuur steeds uit.
Kan Sanad werd woest en hij gaf opdracht iedereen die
het vuur gevonden had maar er niet in was geslaagd het
naar het kamp te brengen terecht te stellen.
Ook Tsyren kwam aan de beurt om vuur te gaan halen.
Hij ging naar zijn vader toe en vroeg:
'Wat moet ik doen? Hoe moet ik het vuur naar ons kamp
brengen?'
Tsyrens oude vader zei:
'Je moet geen brandend stuk hout nemen, dat houd je
toch niet zo lang brandende. Of het hout brandt op en

dan verkoolt je tak, of het vuur gaat uit door de regen.
Neem liever een grote pot mee en vul die met gloeiende
kolen. Zo kun je vuur naar ons kamp halen!'
En Tsyren deed precies wat zijn vader hem gezegd had.
Hij bracht een pot vol gloeiende kolen mee van de berg.
Men legde kampvuren aan en zo kon iedereen zich drogen
en warmen en eten maken.
Toen de kan te horen kreeg wie het vuur had gebracht
liet hij Tsyren bij zich komen.
Toen Tsyren bij de kan kwam begon deze boos tegen
hem te schreeuwen:
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'Wat denk je wel? Als je wist hoe je vuur kunt halen,
waarom heb je dan zo lang je mond gehouden? W'aarom heb
je niet meteen verklapt hoe dat moest?'
'[k wist het zelf niet...' antwoordde Tsyren.
'En hoe ben je dat dan te weten gekomen?' vroeg de
kan die er nu het fijne van wilde weten.
En hij bleef Tsyren net zo lang vragen, tot deze vertelde
dat hij de bevelen van de kaz steeds ten uitvoer had kunnen
brengen dank zij de goede raad van zijn vader.
'En waar is die vader van jou dan?' vroeg de kan.

Tsyren zei:
'Ik heb hem de hele tijd in een grote leren zak meegesleept.'

Toen liet de kan Tsyrens oude vader bij zich komen en
zei:.

'[k trek mijn bevel in. Oude mensen zijn de jongeren niet
tot last. Ouderdom gaat gepaard met wijsheid. Je hoeft je
niet meer te verstoppen, je kunt gewoon met ons meetrekken!'

DE MOLENSTEEN VAN HIISI
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rijk. De rijke kon het met al zijn
hij niets weten. Hij
maar van zijn arme broer wilde hij

hij hem om iets zou vragen.
De arme vroeg zijn broer nooit om hulp. Maar toen

was bang dat

iedereen zich op een groot feest aan het voorbereiden was
had hij helemaal niets in huis, en zijn vrouw zei tegen hem:
'Hoe kunnen we nou feest vieren als we niets te eten
hebben? Ga naar je broer en yraag hem een stuk vlees, ik
heb zelf gezien dat hij gisteren een koe slachtte.'
Daar had de arme helemaal geen zin in, maar wie kon
hij verder nog om hulp vragen?
En zo kwam de arme bij zijn rijke broer en zei:
'Beste broer, geef me wat vlees, anders hebben we morgen
niets te eten.'
De rijke broer gooide hem een hoef van de pas geslachte

koe toe en schreeuwde:
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'Pak aan en maak dat je wegkomt! Ik wou dat je naar
Hiisi de bosgeest vertrok!'
De arme ging weg en dacht:
'Als hij wil dat ik die hoef aan Hiisi de bosgeest geef zal
ik dat maar doen.'
En hij ging het bos in.
Hij had al een hele tijd gelopen toen hij een paar
houthakkers tegenkwam. Die vroegen hem:
''Waar ga je heen?'
'Ik ga naar Hiisi de bosgeest,' antwoordde de arme.
'Weten jullie niet waar die woont?'
De houthakkers zeiden:
'Loop steeds rechtdoor en sla niet af, dan kom je vanzelf
bij Hiisi terecht. Maar luister goed naar wat we je vertellen.
Als Hiisi je zilver wil geven voor die hoef, moet je dat niet
aannemen. Als hij je goud aanbiedt, moet je dat ook niet
aannemen. Yraag hem liever om zijn molensteen.'
De arme bedankte de houthakkers voor hun goede raad
en liep verder.
Na een poosje zag hij een hutje staan. Hij ging naar
binnen, en daar zat Hiisi de bosgeest.
Hiisi keek naar de arme en zei:
'De mensen beloven me van alles, maar het gebeurt niet
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vaak dat

bij

ik ook echt iets krijg. Wat heb je daar voor

me

je?'

'Een koeiehoef.'

Hiisi was erg blij en riep

uit:
'Ik heb al dertig jaar geen vlees meer gegeten! Geef maar
gauw hier die hoef!'
Hij nam de hoef van de arme aar., at hem meteen op en
zei toen:
'Nu moet ik je nog betalen. Hoeveel wil' je voor die
hoef hebben? Hier heb je twee handen vol zilver!'

De arme zei:
'Ik hoef geen zilver.'
Toen haalde de bosgeest zijn goud te voorschijn en wilde
de arme daar twee handen yol van geven. Maar de arme
zei:

'Ik hoef ook geen goud.'

'Wat wil je dan hebben?'
'Geef me liever je molensteen!'
'Nee, die molensteen kan ik je niet geven,' antwoordde
Hiisi. 'Maar je kunt zoveel geld krijgen als je wil.'
Maar de arme hield voet bij stuk, hij wilde de molensteen.

'Goed,' zei Hiisi.

'Ik heb je koeiehoef
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opgegeten, dan

\tl
[.ri

P?l

ri
:

\'

moet ik ook betalen. Niets aan te doen, neem dan mijn molensteen maar! Maar weet je wel hoe je daarmee om moet
gaan?'

De arme zei:
'Nee, leg me dat maar eens uit.'
'Dit is niet zomaar een molensteen,' zei Hiisi. 'Hij maakt
alles voor je wat je maar wil. Je hoeft alleen maar Maal,
mijn molensteen! te zeggen. En als je zegt Nou is het genoeg,
dan houdt hij op. Vaarwel!'
De arme bedankte Hiisi en begaf zich op weg naar huis.
Hij liep lange tijd door het bos. Het werd al donker,
het goot van de regen, de wind gierde hem om de oren en
de takken van de bomen zwiepten hem in het gezicht. Pas
tegen de ochtend kwam hij thuis. Zijn vrouw vroeg hem:
''Waar ben je de hele dag en nacht geweest? Ik dacht al
dat ik je nooit weer terug zou zienl'
De arme zei:
'Ik ben bij Hiisi de bosgeest geweest. En kijk eens wat
ik voor geschenk heb gekregen!'
Hij haalde de molensteen uit de zak te voorschijn en zei:
'h{aal, mijn molensteen! Maak alles wat we voor het feest
nodig hebben!'
De molensteen begon vanzelf te draaien, en daar
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verscheen meel op tafel, en grutten, suiker, vlees en vis,
en van alles meer dan genoeg. De vrouw van de arme vulde
vlug alle zakken en schalen. Toen klopte de arme met een
vinger op de molensteen en zeil.

'Nou is het genoeg!'

En de molensteen hield op te

malen.

De arme vierde nu net zo goed feest als alle anderen.
En vanaf die dag ging het hem voor de wind. Zijn vrouw
en kinderen hadden nu genoeg kleren en schoeneÍr, en ze
hadden nergens meer gebrek aan.
Op een goede dag beval de arme zijn molensteen haver
voor zijn paard te maken. En daar stond het paard bij het
huis haver te eten. Net op dat ogenblik had de rijke broer
een knecht naar het meer gestuurd om de paarden te laten
drinken. De knecht joeg de paarden de kant van het meer op,
en zo kwamen ze langs het huis van de arme. Daar bleven ze
staan en begonnen samen met zijn paard haver te eten.
De rijke zag dat vanuit zijn raam, rende naar buiten en
riep:
, 'IJé, jij daar! Breng mijn paarden gauw terug, ze staan

daar

bij een ander onkruid te eten!'

De knecht leidde de paarden terug en zei Íegen zijn baas:
'Nee baas, je paarden stonden daar geen onkruid te
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eten maar uitstekende haver. Je broer heeft haver genoeg,
en verder ontbreekt het hem ook aan niets!'
De rijke broer werd nieuwsgierig.
'Laat ik daar eens gaan kijken,' zei hij. 'Wat zou daar
aan de hand zijn? Waar heeft mijn broer dat alles vandaan
gehaald?'

Hij kwam bij zijn arme broer en vroeg

hem:
'Hoe komt het dat jij plotseling rijk bent geworden?
Waar heb jij zoveel spullen vandaan gehaald?'
De arme deed geen poging dat geheim te houden:
'Hiisi de bosgeest heeft me geholpen.'
'Wat zeg je me nou?!'
'Ja. Toen het feest was gaf jij me die koeiehoef en zei
dat je wilde dat ik naar Hiisi de bosgeest vertrok. En dat

heb

ik toen gedaan. Ik heb hem die hoef

gegeven. En in
ruil voor die hoef heeft Hiisi me een wonderbaarlijke molensteen gegeven. En die molensteen geeft me alles wat ik
wil hebben.'
'Laat dat maar eens zien!'
'Graag.'
En de arme beval zijn molensteen allerlei lekkers te
maken. De molensteen begon te draaien, en zo bedolf hij
de hele tafel onder de pasteien en het gebraden vlees.
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De rijke zette grote ogen op van verbazing en hebzucht.
'Verkoop me die molensteen!'
'Nee., die verkoop ik niet, ik heb hem zelf nodig!'
De rijke bleef aandringen:
'Je kunt zoveel geld krijgen als je maar wil, maar verkoop
me die molensteen!'
'Nee, die krijg je nietl'
Toen de rijke zag dat hij zijn broer zo niet kon overreden
probeerde hij het maar op een andere manier:
'Wat ben jij toch ondankbaar. Wie heeft je die koeiehoef
gegeven?'

'Jij.'
'Zie je wel! En nou wil je die molensteen niet eens verkopen! Goed, geef me hem dan tenminste een tijdje te leen.'

De arme broer dacht na en zei toen:
'Goed, neem hem dan maar mee, maar hou hem niet te
lang!'
De rijke was blij, hij pakte gauw de molensteen en rende
naar huis. Hij vergat zelfs te vragen hoe je de steen moest
laten ophouden als hij genoeg gemalen had.
De volgende morgen nam hij de molensteen mee op zijn
schip en voer uit.
'Nu wil iedereen zijn vis zouten,' dacht hij. 'En zout is
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duur. Ik ga zout verkopen!'
Toen hij op open zee aangekomen was zei hij tegen de
molensteen:

'Maal, mijn molensteen! Maak zoveel zout als je kunt!'
De molensteen begon te draaien, en daar verscheen er

al mooi wit zout.
De rijke stond er bij te kijken. Hij was erg blij. Hij
was al bezig uit te rekenen hoeveel winst hij nu zou kunnen
maken. Hij had de molensteen allang op moeten laten houden,
maar hij riep juist:
'Meer, meer, niet ophouden!'
Het schip was al zo zwaar beladen dat het diep in het
water lag. Maar de rijke leek wel buiten zinnen, hij bleef
maar schreeu\r/en:
'Meer, meer!'
Het water liep het schip al binnen, nog even en het zou
zinken... Toen begreep de rijke wat er aan de hand was en
hij begon te roepen:
'Hou op, hou op!'
Maar de molensteen bleef maar malen. De rijke riep:
'Hou toch op!'
Maar de molensteen bleef maar malen. De rijke wilde
de steen in zee gooien, maar hij kon hem niet van zijn plaats
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hij aan het dek vastgegroeid
'Help!' schreeuwde de rijke. 'Red me!'

krijgen. Het leek wel of

was.

Maar wie kon hem nu nog helpen, wie kon hem nu nog
redden?

En daar zonk het schip met de rijke naar de bodem van
de zee. De rijke verdronk, en de zee gaf hem meteen een
begrafenis.

En naar men zegt is die molensteen daar op de bodem
van de zeenogsteeds niet opgehouden met malen. En daarom
is het water van de zee zotL.

HOE DE MULLAH EEN LESJE KREEG
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ang, lang geleden leefde er in een aoel

* een man die

Hamid heette. Met zijn mooie vrouw Zejnaj
Zejnaj leefde
hij in grote armoede. Beiden werkten ze voor dagloon
voor anderen, maar hoe hard ze ook werkten, ze kregen
het maar steeds niet beter. Maar ze hielden zo yan elkaar
dat iedereen in de aoel verbaasd zei:
'Moet je eens zien, ze zijn zo arm als mieren, maar ze
zijn dik tevreden. Ruzie en tweedracht kennen ze niet.,
En iedereen was blij voor ze, alleen de multnh

** kon zijn

ongenoegen niet verbergen.
'Wat moet zo'n arme stakker als Hamid met zo'n mooie

vrouw?' dacht hij.
Op een dag ging Hamid het bos in om hout te sprokke-

* Een aóel is een bergdorp.
* * Een mÍllah is een
islamitisch priester.
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len. Op een open plek in het bos, niet ver van de aoel, zag
hij twee watermeloenen liggen. Zulke enorme meloenen had
Hamid van zijn leven nog niet gezien. Hij keek verbaasd
naar de meloenen, maar het vreemdst van alles was wel dat
ze juist in dit jaargetijde, hartje winter, zo groot geworden
waren.

Hamid nam een yan de watermeloenen mee naar zijn
saklia * en liet hem aan zijn vrouw zien.
'Kijk eens wat ik hier voor ongelooflijk grote watermeloen heb!'

Hij greep zijn mes en wilde de meloen aansnijden, maar
Zejnaj zei:
'Watermeloenen zijn zeldzaam hier, en in deze tijd van
het jaar zeker. Misschien kunnen we hem beter aan een
rijk iemand verkopen en voor dat geld brood kopen.'
'Daar heb je gelijk in,' zei Hamid. 'Naar wie zal ik die

meloen toe brengen, wie zal hem kopen?'
'Breng hem maar naar de mullah, hij is de rijkste man
van onze aoel.'
Hamid deed wat zijn vrouw had gezegd en ging met de

* Een sóklja is een berghut in de Kaukasus.
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meloen naar de mullha. Die was maar wat blij en kocht
meteen de meloen. Toen vroeg hij aan Hamid:
'Heb je niet nog zo'n meloen?'
Hamid zei:
'Er is er nog eentje. Die groeit op de open plek in het
bos waar ik ook deze gevonden heb.'
'Als je me die ook geeft,' zei de mullah,'mag je in mijn
huis datgene hebben wat je het eerst met je hand aanraakt.
Maar op één voorwaarde: als je me die meloen niet brengt
koni ik naar jouw saklja en dan moet jij me datgene geven
wat mijn hand het eerst aanraakt!'
Hamid stemde toe en ging gauw naar huis, naar zijn
vrouw. Hij dacht:
'Ik breng zo meteen de mullah die tweede meloen, en
dan raak ik met mijn hand zijn geldkist aan. En volgens
onze overeenkomst moet de mullah mij die dan geven. Dan
zullen we een goed leventje leiden!'

Toen Zejnaj hoorde wat haar man had afgesproken
zei ze:
'Weet je die open plek waar die meloen groeit nog wel
te vinden?'

Hamid zei:
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'Natuurlijk! Die open plek ligt niet ver van onze aoel,
meteen aan de linkerkant als je het bos in gaat.'
'Ga dan maar gauw, anders vindt iemand anders die
tweede meloen en dat zou verschrikkelijk zijn!'
'Wat kan daar nou voor verschrikkelijks aan zijn?' vtoeg
Hamid.
'Dan komt de mullah naar onze saklia, en dan raakt hij
mlJ met zijn hand aan en dan neemt hij mij mee,' antwoord-

Zejnaj.
Maar toen ze daar zo stonden te praten luisterden twee
leerlingen van de mullah hen af. Zo kwamen ze te weten
waar Hamid de watermeloen had gezien. Ze renden gauw
naar de open plek en namen de tweede meloen mee naar de
mullah. Op de terugweg kozen ze een andere weg om
Hamid niet tegen te komen.
Ze hadden de meloen nog maar net weggehaald of daar
kwam Hamid naar de open plek. Hij keek en keek, maar de
meloen was weg! Iemand was hem te vlug af geweest en
had de meloen meegenomen...
Hamid was zo verdrietig dat hij niet oplette waar hij
heen liep. Hij liep maar en liep maar, en toen kwam hij bij
een brede snelstromende rivier. Hij ging op de oever

de

r33

zitten en dacht na. Wat moest hij doen? Maar hij kon niets
bedenken.
Opeens hoorde

hij iemand om hulp roepen. Hamid rende
op het geluid af en daar zag hij een oude man in de rivier.
Het water sleurde de man mee, hij kon de oever niet meer
bereiken. Nog even en hij zou verdrinken. Hamid dacht
niet lang na, dook het water in en redde de oude man. Deze
bedankte hem en zei:
'Hoe kan ik je bedanken? Misschien kan ik iets voor je
doen?'

'Ik heb niets nodig. Niemand kan me nu nog helpen,'
zei Hamid.
'Vertel toch maar wat er aan de hand is, misschien kan
ik je een goede raad geven,' zei de oude man.
En Hamid vertelde hem alles van het begin tot het einde.De oude man luisterde aandachtig en zei toen:
'Ga terug naar je saklja en doe wat ik je zeg. Laat
je vrouw langs de ladder op zolder klimmen. Daar moet ze
dan blijven. Dan moet je je buren roepen, en pas daarna
moet je de mullah laten komen. Hij wil dan natuurlijk je
vroulv met zijn hand aanraken en haar mee te nemen. Als
hij haar stem hoort klimt hij die ladder op. En dan zeg jij
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zodat iedereen het hoort "Aha, nu heb je de ladder aangeraakt, neem die dan maar mee!" '
Toen Hamid dit hoorde werd hij meteen weer opgewekt.
Hij bedankte de oude man voor zijn goede raad en haastte
zich naar huis. Hij deed net zoals de oude man hem gezegd
had en liet toen de mullah halen. Die liet niet lang op zich
wachten.
'Weet je nog wat onze overeenkomst was?' vroeg de
mullah.'Wat mijn hand nu het eerst aanraakt is van mij!'
'Dat weet ik nog heel goed,'zei Hamid. 'Wat je hand het
eerst aanraakt is van jou. Deze mensen zijn getuigen.'
De mullah begon door de saklja te lopen. Hij wilde niet
per ongeluk iets aanraken en daarom vouwde hij zijn handen
op zijn rug. Plotseling hoorde hij de stem van Zejnaj op
zolder.
'Kom eens hier!' zei de mullah.
'Ik ben hier bezig,' zei Zejnaj. 'Ik kan nu niet naar beneden komen.'
Toen begon de mullah de ladder op te klimmen, nog
steeds met zijn handen op de rug. Maar Hamid had de ladder
zo tegen de muur gezet dat hij wel om moest vallen als
iemand erop klom. De mullah stapte op de eerste sport,
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toen op de tweede, maar toen hij op de derde wilde gaan
staan begon de ladder te wankelen. Nog even en hij zou
omvallen! De mullnh schrok en vergat dat hij niets moest
aanraken. Hij pakte de ladder met beide handen beet.
'Hé, mullah,' riep Hamid, 'daar heb je mooi uitgezocht
wat je het liefst wil hebben. Neem die oude ladder en ga
naar huis!'
Ze legden de ladder op de rug van de mullah en stuurden
hem de saklja uit. En daar liep de mullah door de aoel.
Hij zuchtte en hijgde van inspanning, en de mensen riepen
hem lachend na:
'Kijk eens wat voor een mooie ladder onze mullaà heeft!
Nu heeft hij twee ladders in zijn saklja!'

HET MEISJE EN DE MAAN

n het verre noorden ligt het land van de Tsjoektsjen.
Lang, lang geleden was daar eens een man die een
dochter had. Het meisje hielp haar vader altijd met
alles. Iedere zomer hoedde zij de rendierkudde ver van het
nomadenkamp waar ze woonden, en iedere winter trok ze
nog verder met de kudde. Ze kwam alleen af en toe met
haar rendierslee naar het kamp om eten te halen.
Op een nacht hief het rendier dat altijd haar slee trok
zijn kop op, keek naar de hemel en zei

'Kijk daar eens!'

Het meisje keek omhoog en zag dat de Maan in een slee
met twee rendieren van de hemel neerdaalde.
'Waar gaat hij naar toe en waarom?' vroeg het meisje.
'Hij wil jou ophalen!' zei het rendier.
Geschrokken vroeg het meisje:
'Wat moet ik doen? Straks haalt hij me op en dan neemt
hij me mee naar zijn huis!'
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Het rendier schraapte met zijn hoef de sneeuw weg tot

er een kuil ontstond. Hij

zei:

'Ga gauw in de kuil zittent'
Het meisje deed wat het rendier zei. Het rendier dekte
haar met sneeuw toe, tot ze niet meer te zien was. Er was
nu alleen nog maar een heuveltje van sneeuw zichtbaar!
De Maan was ondertussen van de hemel neergedaald.
Hij liet zijn rendieren stilstaan en stapte uit de slee. Hij
liep rond en keek overal, maar het meisje zag hij niet. Hij
kon haar niet vinden! Hij liep naar het heuveltje van sneeuw,
maar had niet door wat dat was.
'Wat is dat nou?' vroeg de Maan. '\Yaar is dat meisje
gebleven? Ik kan haar niet vinden! Laat ik maar naar huis
gaan en een andere keer terugkomen. Dan vind ik haar zeker
en dan neem ik haar mee!'
De Maan stapte in zijn slee, en de rendieren brachten
hem terug naar de hemel.
Toen de Maan weg was krabde het rendier de sneeuw
weg. Het meisje klom uit de kuil en zei:
'Laten we maar gauw naar ons kamp gaan. Anders ziet
de Maan me nog en dan komt hij weer naar beneden. En

dan kan ik me niet meer verstoppen!'
Ze ging in de slee zitten, en het rendier stoof ervandoor.
Zo kwamen ze bij het kamp. Het meisje rende naar de tent
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yan haar vader, maar die was niet thuis. Wie zou haar nu
kunnen helpen?
Het rendier waarschuwde:
'Je moet je verstoppen, anders komt de Maan ons nog
achterna!'

'Waar kan ik me verstoppen?'
'Ik kan je betoveren. Zal ik je in een rotsblok veranderen?'

'Dan herkent hij me vast!'
'Dan kan ik je in een hamer veranderen!'
'Dan herkent hij me vast!'
'Ik kan je in een tentpaal veranderen!'
'Dan herkent hij me vast!'
'Ik kan je in een draadje in de voorhang veranderen!,
'Nee, nee, dan herkent hij me vast!'
'Wat moeten we dan doen? Laat ik je dan in een olielampje
veranderen!'
'Ja, dat is een goed idee!'

'Ga zitten!'
Het meisje ging zitten. Het rendier stampte met zijn hoef
op de grond, en daar veranderde het meisje in een olielampje.
De lamp scheen helder en verlichtte de hele tent.
Het meisje was nog maar net in een olielampje veranderd
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of daar kreeg de Maan haar kudde in het oog en snelde
naar het kamp.
Hij bond zijn rendieren aan een boom vast en ging de
tent binnen. Hij begon daar het meisje te zoeken. Maar hoe
hij ook zoch|, het meisje kon hij niet vinden. Hij keek tussen
de tentpalen, bekeek aandachtig al het eetgerei,

hij onderzocht

elk draadje van de voorhang en elk takje onder de bedden,
hij betastte het kleinste stukje grond in de tent, maar het
meisje kon hij nergens vinden!
Het lampje gaf helder licht, maar omdat de Maan zelf
ook zo helder scheen, zag hij dat niet.
'Dat is vreemd!' zei de Maan. 'W'aar is ze toch! Ik kan
maar beter weer naar huis gaan!'
De Maan ging naar buiten, maakte zijn rendieren los en
stapte in zijn slee. Hij wilde juist vertrekken toen het meisje
te voorschijn kwam.
Ze keek van achter de voorhang naar buiten, begon te
lachen en riep de Maan toe:
'Hier ben ik! Hier ben ik!'
De Maan liet zijn rendieren staan en ging gauw de tent
weer in. Maar het meisje was al weer in een olielampje veranderd.
De Maan begon weer te zoeken. Hij keek tussen de takken
en de bladeren, hij zocht tussen de pluisjes wol en betastte
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het kleinste stukje grond in de tent, maar het meisje kon

hij nergens vinden!

'Wat is dat toch voor vreemds! Waar is ze toch gebleven?
Zo moet ik met lege handen naar huis!'
Hij was nog maar nauwelijks naar buiten gegaan en wilde
de rendieren weer losmaken of daar keek het meisje van achter de voorhang naar buiten, lachte en riep:
'Hier ben ik! Hier ben ik!'
De Maan stormde de tent binnen, en weer begon hij te
zoeken. Hij zocht overal en keerde alles ondersteboven, maar
het meisje kon hij niet vinden...
De Maan was helemaal uitgeput van al dat gezoek. Hij
was er bleek en zwak van geworden. Hij kon nog maar
nauwelijks op zijn benen staan en had moeite zijn handen op
te tillen.
Toen was het meisje niet meer bang voor hem. Ze nam
haar oude gedaante weer aan, kwam uit de tent te voorschijn,
gooide de Maan op zijn rug en bond hem armen en benen.
'Wil je me soms doden?' vroeg de Maan. 'Toe maar, maak
me maar dood. Het is mijn eigen schuld, ik wilde je van de
aarde ontvoeren en mee naar huis nemen. Maar wikkel me
eerst in je voorhang zodat ik me even warmen kan, want ik
heb het zo koud...'
Het meisje vroeg verbaasd:
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jij

het nu koud hebben? Jij bent altijd zo vrij
als een vogel geweest, je hebt niet eens een tent. Blijf ook
nu maar buiten. Wat moet jij nou met een voorhang!'
Toen begon de Maan het meisje te smeken:
'Ik heb niet eens een tent, laat me nou gaan! Ik zal je
volk tot vreugde zijn. LaaÍ me gaan, dan zal ik je volk de
weg wijzen. Laat me gaan, dan verander ik de nacht in dag!
Laat me gaan, dan zal ik je volk helpen het jaar te meten!
Dan zal ik eerst de Maan van de Oude Stier zijn, dan de
Maan van de Kalveren, dan de Maan van het Water, dan de
Maan van de Bladeren, dan de Maan van de Warmte, dan
de Maan waarin de Rendieren hun Gewei Verliezen, dan de
Maan van de Bronsttijd van de Wilde Rendieren, dan de
Maan van de Eerste Winter, dan de Maan van de Kortende

'Hoe kun

Dagen...'
'Als ik je nu laat gaan, en je wordt weer sterk, en je armen
en benen worden weer krachtig, zul je dan niet proberen me
te ontvoeren?'

'Nee, dat beloof ik! Jij bent veel te slim voor mij! Ik
verlaat mijn pad langs de hemel nooit meer! Laat me gaan,
dan zal ik eeuwig voor je schijnen?'
Het meisje liet de Maan gaafl, en die schijnt nog steeds
aan de hemel.

DE HEER DER WINDEN

r was eens een oude man. Hij woonde met zijn drie
dochters in een nomadenkamp. De jongste dochter
van de drie was de mooiste en de verstandigste.
De oude man leefde in grote armoede' Ziin tent was oud
en vol gaten. Hij had niet genoeg warme kleren. Als er strenge
vorst was zat de oude man meÍ zijn dochters rond het haardvuur om zich te warmen. 's Nachts deden ze heÍ vuur uit en
gingen naar bed, en dan hadden ze het de hele nacht koud.
Op een keer begon midden in de winter een verschrikkelijke sneeuwstorm de toendra te teisteren. De storm woedde één
dag, twee dagen, drie dagen, nog even en de tent zou weggeblazen worden. De mensen konden hun tenten niet verlaten
en leden vreselijke honger.
De oude man zat met zijn drie dochters in zijn tent te
luisteren hoe de sneeuwstorm loeide, en zei:
'Deze storm overleven we niet! De Heer der Winden, Kotoera, heeft ons deze sneeuwstorm gezonden. Hij is kenne150
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lijk niet tevreden, hij wil waarschijnlijk dat we hem een
goede vrouw sturen. Mijn oudste dochter, jij moet naar Kotoera gaan, anders komt heel ons volk om. Srneek hem dat
hij de storm op laat houden!'
'Hoe moet ik hem vinden?' vroeg het meisje. 'Ik weet niet
waar hij woont.'
'Ik geef je een kleine slede. Die moet je tegen de wind
in duwen. Loop achter de slede aan. Als de wind je kleren
doet opwaaien en je gordel raakt los, blijf dan niet staan
om hem vast te binden. Als je laarzen vol sneeuw raken,
blijf dan niet staan om ze uit te schudden. Als je een
hoge berg ziet moet je die beklimmen. Op de top moet je
blijven staan, daar moet je je gordel vastbinden en de sneeuw
uit je laarzen schudden. Dan komt er een klein vogeltje naar je toe gevlogen. AIs die op je schouder gaat zitten moet je hem niet verjagen, strijk hem liever over zijn
kopje. Ga dan op je slede .zitÍen en rijd van de berg af. De
slede brengt je dan regelrecht bij de tent van Kotoera. Dan
moet je de tent binnengaan, maar daar mag je niets aanraken. Ga ziÍten en btijf wachten. Als Kotoera dan komt moet
je alles doen wat hij zegt.'
De oudste dochter kleede zich aan, nam de slede en begon
die tegen de wind in te duwen.
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Toen ze een eindje gelopen had raakte haar gordel los
en ze kreeg het koud. Ze deed niet wat haar vader haar gezegd had, maar bleef staan en bond haar gordel vast. Haar
laarzen raakten vol sneeuw. Ze bleef staan en schudde haar
laarzen uit. Daarna liep ze verder tegen de sneeuwstorm in.
Ze liep lange tijd. Toen zag zE een berg en die begon ze te
beklimmen. Toen ze boven was kwam er een klein vogeltje
aangevlogen dat op haar schouder wilde gaan zitten. }Iet
meisje zuraaide met haar armen en joeg het vogeltje weg. Het
beestje vloog wat in het rond en verdween toen. De oudste
dochter ging op haar slede zitten en reed van de berg af. Voor

een grote tent bleef de slede staan.
Het meisje ging de tent binnen. Daar zag ze gebraden
rendiervlees liggen. Ze maakte vuur, daar warmde ze zich bij
en toen begon ze het vet yan het vlees te halen. Ze at al het
vet op. Opeens hoorde ze dat iemand bij de tent kwam. De
vacht die voor de ingang hing werd opzij geschoven, en daar
kwam een jonge reus binnen. Dat was Kotoera. Hij keek
naar het meisje en vroeg:
'Waar kom jij vandaan? Wat doe je hier?'
'Mijn vader heeft me gestuurd.'
'En waarom dan wel?'
'Hij wil dat je mij tot vrouw neemt.'
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'Sta op en maak het vlees dat ik van de jacht heb meegenomen k[aar.'
Het meisje maakte het vlees klaar.
Kotoera beval haar het vlees uit de ketel te halen en het
in tweeën te verdelen.
'De ene helft eten wij op,' zei hij, 'de rest moet je in die
schaal leggen en naar de tent van de buren brengen. Maar
je mag de tent niet binnengaan. Blijf liever bij de ingang
staan. Dan komt er een oud vrouwtje naar buiten. Je moet
haar het vlees geven en wachten tot ze de schaal weer teruggeeft.'
Het meisje nam het vlees en ging naar buiten. Daar woedde nog steeds die sneeuwstorm, en het sneeuwde zo hard
dat ze geen hand voor ogen zag. I{oe kun je in zo'n sneeuwstorm nou iets vinden!... Het meisje zette een paar stappen, bleef toen staan, dacht even na en gooide het vlees in
de sneeuw. Toen ging ze tertg naar Kotoera, met de lege
schaal.

Kotoera keek haar aan en vroeg:
'Heb je het vlees weggebracht?'
'J

a.'

'Laat dan de schaal maar eens zien. Ik ben benieuwd
wat ze

je voor het vlees hebben gegeven.'
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Het meisje liet de lege schaal zien. Kotoera zei
Hij at zijn vlees op en ging toen liggen slapen.

niets.

's Morgens vroeg stond hij op, haalde een paar rendierhuiden op en zei:
'[k ga op jacht, jij moet deze huiden schoonmaken en
daar nieuwe kleren voor me van naaien,, een paar laarzen
en ook nog handschoenen. Als ik terugkom moet alles klaar
zijn. Dan kan ik meteen zien of je goed kleren kunt maken.'
Kotoera ging op weg, en de dochter van de oude man
toog aan het werk. Opeens werd de vacht die voor de ingang
hing opzij geschoven, en daar kwam een oud vrouwtje de tent
binnen.

'Ik heb iets in mijn oog gekregen,' zei ze. 'Kijk jij

eens

of je het eruit kunt krijgen!'
'Stoor me niet bij mijn werk!' zei lr,et meisje. '[k heb nu
geen tijd.'
Het oude vrouwje zei niets, draaide zich om en ging de
tent uit. De dochter van de oude man bleef alleen in de tent
achter. Ze maakte de huiden schoon en sneed ze aan stukken,
ze wilde zo snel mogelijk kleren maken voor Kotoera. Ze
naaide zo goed en kwaad als het ging, ze had geen tijd om het
goed te doen. Hoe kun je nou in een dag goede kleren
maken! En ze had niet eens goed naaigerei!
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's Avonds laat kwam Kotoera van de jacht terug. Hij

yroeg:

'Zijn mijn kleren klaar?,
'J

a.'

Kotoera voelde eens aan de kleren. De huiden waren
slecht schoongemaakt en daarom waren ze hard en stug. Hij
keek eens goed en zag dat alles slecht genaaid was, en het
was helemaal zijn maat niet. Kotoera werd kwaad en gooide de dochter van de oude man de tent uit. Ze kwam een heel
eind verder in de sneeuw terecht. Daar vroor ze dood...
En de sneeu,frrstorm woedde steeds erger...
De hele dag en de hele nacht zat d.e oude man in zijn
tent te luisteren hoe de sneeuwstorm loeide, en hij zei:
'Mijn oudste dochter heeft niet gedaan wat ik gezegd heb!
Zeheeft niet gedaan wat ik haar opgedragen heb! En daarom
blijft de sneeuwstorm maar woeden. Kotoera is ontstemd.'
En de oude man zei tegen zijn tweede dochter d,at zij
naar Kotoera moest gaan.
De oude man maakte een kleine slede, legde zijn tweede
dochter uit wat ze moest doen, net zoals hij dat zijn oud_
ste dochter uitgelegd had, en stuurde haar toen naar Kotoera.
Hij bleef meÍ zijn jongste dochter achter. Ze hoopten dat
de storm nu zou bedaren.
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De tweede dochter duwde de slede tegen de wind in.
Onderweg raakte haar gordel los en haar laarzen raakten vol
sneeuw. Ze kreeg het koud. Ze vergat wat haar vader haar
had opgedragen en bleef staan om haar gordel vast te maken

en de sneeuw uit haar laarzen te

schudden.

Ze klom de berg op en zag daar het kleine vogeltje. Ze
zwaaide met haar armen en verjoeg het beestje. Ze ging op
het sleetje zitten en reed van de berg naar beneden en kwam
zo bij de tent van Kotoera uit.
Ze ging de tent binnen, maakte daar vuur, at zoveel
rendiervlees als ze op kon en wachtte op Kotoera.
Toen Kotoera terugkwam van de jacht zag hij het meisje
en vroeg:
'Waarom ben je bij me gekomen?'
'Mijn vader heeft me gestuurd.'
'Waarom?'

'Hij wil dat je mij tot vrouw

neemt!'

'Waarom zit je daar dan niets te doen? Ik heb honger,
maak gauw wat vlees klaar!'
Toen het vlees gaar was beval Kotoera het meisje het
uit de ketel te halen en in tweeën te verdelen.
'De ene helft eten wij op,' zei Kotoera. 'De andere helft
moet je in die schaal leggen en naar de buren brengen. Je
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moet niet naar binnen gaan maar buiten wachten tot je de
schaal terugkrijgt.'
Het meisje nam de schaal met vlees en ging naar buiten.
De sneeuwstorm woedde nog steeds, de sneeuw vloog haar om
de oren, ze kon geen hand voor ogen zien... Ze wou niet
verder gaan. Ze gooide het vlees in de sneeuw, bleef een
poosje staan en ging toen terug naar Kotoera.
'Heb je het vlees weggebracht?' vroeg Kotoera.
'J

a.'

'Dat heb je dan wel erg snel gedaan! Laat me de schaal
maar eens zien, ik ben benieuwd wat ze je voor het vlees
hebben gegeven.'

Kotoera zag daÍ de schaal leeg was maar zeí niets. Hij
ging slapen. 's Morgens vroeg haalde hij rendierhuiden op
en beval het meisje, net als haar zuster, dat ze die dag nog
nieuwe kleren voor hem moest maken.
'Maak hier nieuwe kleren van. Als ik vanavond terugkom
moet alles klaar zijn. Dan kan ik meteen zien of je goed
kleren kunt maken.'
Kotoera ging op jacht, en het meisje toog aan het werk.
Ze had haast, ze wilde alles die dag nog afkrijgen. Opeens

kwam er een oud vrouwtje de tent binnen.
'Ik heb iets in mijn oog gekregen,' zei ze.'Kijk jij
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eens of

je het eruit kunt krijgen. Mij lukt het niet.'
'Ik heb geen tijd voor dat soort dingen! Ik heb toch al
zoveel te doen. Ga weg, stoor me niet bij mijn werk.'
Het oude vrouwtje zei niets en ging weg. Tegen de
avond kwam Kotoera terug van de jacht en vroeg:

'Zijn mijn nieuwe kleren klaar?'
'J

a.'

'Laat ik ze maar eens passen.'
En Kotoera begon de kleren te passen. Maar alles was
snel in elkaar genaaid, en het was helemaal ziin maat niet.
Kotoera werd kwaad en gooide de tweede dochter van de
oude man de tent :uit. Ze kwam op dezelfde plaats terecht
als haar oudere zuster. En ook zij vroor dood.
Ondertussen zaÍ de oude man in zijn tent met zijn jongste
dochter. Ze hoopten dat de wind nu eindelijk zou gaan liggen.
Maar de sneeuwstorm werd juist steeds erger, nog even en de
tent zou wegwaaien...
'Mijn dochters hebben niet gedaan wat ik zei!' sprak
de oude man,'Ze hebben het alleen nog maar erger gemaakt,
ze hebben Kotoera nog meer vertoornd. Je bent de enige
die ik nog heb, maar ik moet ook jou naar Kotoera sturen
opdat hij je tot vrouw neemt. Als ik dat niet doe komt ons
hele volk om van de honger. Ga jij dus ook naar Kotoera!'
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En de oude man vertelde zijn jongste dochter waar ze
naar toe moest gaan en wat ze moest doen.
Het meisje ging naar buiten, nam de slee en begon deze
tegen de sneeuwstorm in te duwen. En de storm loeide en
brulde. De jongste dochter werd bijna van haat voeten geblazen en door de sneeuw kon ze geen hand voor ogen zien!
Zo stapÍe het meisje door de sneeuw. Ze onthield goed wat
haar vader haar gezegd had en deed alles net zoals hij opgedragen had. Toen haar gordel losraakte bleef ze niet stilstaan
om die vast te maken. Toen haar laarzen vol sneeuw raakten
bleef ze niet stilstaan om ze uit te schudden. Ze had het
koud en het viel niet mee om tegen de wind in te lopen, maar
ze bleef niet staan, ze liep steeds door. Daar zag ze de berg.
Het meisje klom de berg op, daar bleef ze staan om de sneeuw
uit haar laarzen te schudden en haar gordel vast te maken'
Er kwam een klein vogeltje naar haar toe gevlogen en ging
op haar schouder zitten. Het meisje verjoeg het beestje niet,
maar streek het over zijn veertjes en aaide zijn kopje. Toen
het vogettje wegvloog ging het meisje op haar slee zitten en
daalde de berg af. Zo kwam ze bii de tent van Kotoera
terecht.
Ze ging de tent binnen en wachtte. Opeens werd de
vacht die voor de ingang hing opzij geschoven en daar
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kwam een jonge reus binnen, dat was Kotoera. Hij zag het
meisje, begon te lachen en vroeg:
'Waarom ben je bij me gekomen?'
'Mijn vader heeft me gestuurd.'
'En waarom dan wel?'
'Ik moest je vragen de sneeuwstorm te laten ophouden,
anders komen alle mensen in ons kamp om het leven!'
'Waarom zit je daar niets te doen, maak liever vuur en
maak het vlees klaar. Ik heb honger, en jij hebt zo te zien
ook nog niets gegeten sinds je hier gekomen bent.'
Het meisje maakte vlug het vlees klaar, haalde het uit de
ketel en gaf het aan Kotoera. Hij at zijn deel op en beval
haar toen de helft van het vlees naar de buren te brengen.
Het meisje nam de schaal met vlees en ging naar buiten.
Daar loeide de sneeuwstorm nog even hevig, de sneeuw vloog
haar om de oren, het leek wel of de storm juist steeds erger
werd. Waar moest ze naar toe gaan? Waar zou ze de tent van
de buren kunnen vinden? Het meisje bleef even staan denken
en ging op weg.
'Waar
ze heen ging wist ze zelf niet... Opeens zag ze het
vogeltje dat op de berg naar haar toe was gevlogen. Het
beestje bleef vlak voor haar gezicht fladderen. Het meisje
besloot achter het vogeltje aan te lopen. Ze liep een heel eind
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en zag toen opeens dat er ergens een vlammetje brandde.
Het meisje was blij en liep op het vlammetje af , ze dacht
dat ze de tent van de buren had gevonden. Maar toen ze
naderbij kwam zag ze dat daar geen tent was maar alleen
een heuveltje in de sneeuw. En daar kwam rook uit. Het
meisje liep om het heuveltje heen en schopte er tegen, en
daar werd een ingang zichtbaar. Een oud vrouwtje keek
naar buiten en vroeg:
'Wie ben jij? Waarom ben je hierheen gekomen?'
'Grootmoedertje, ik heb vlees voor je meegenomen. Kotoera zei dat ik je dat moest geven.'
'Heeft Kotoera dat gezegd? Geef het dan maar hier.
Maar blijf hier buiten staan.'
Het meisje bleef bij het heuveltje staan wachten. Ze moest
lang wachten, maar toen ging de deur weer open. Het oude
vrouwtje keek naar buiten en gaf haar de schaal terug. Ze
had de schaal met iets gevuld. Toen ging het meisje terug
naar Kotoera.
'Waarom ben je zo lang weggebleven?' vroeg Kotoera.
'Heb je de buren gevonden?'
'J

a.'

'Heb je het vlees afgegeven?'
,JA,'
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'Geef me dan de schaal maar eens kijken wat

je

daar

hebt.'

Kotoera keek in de schaal, en za9 dat daar messen en
schraapijzers in lagen, alles wat je nodig hebt om rendierhuiden mee te bewerken, en verder stalen naalden. Kotoera
begon te lachen en zei:
'Daar heb je heel wat nuttige dingen gekregen! Daar
zul je nog plezier van hebben!'
's Morgens vroeg stond Kotoera op, haalde een paar
rendierhuiden op en zei het meisje dat ze daar die dag nog
nieuwe kleren voor hem van moest maken, en ook een paar
laarzen en handschoenen.
'Als je goede kleren maakt neem ik je tot vrouw!'
En Kotoera ging op jacht. Het meisje ging aan het werk.
Ze had veel plezier van de dingen die het oude vrouwtje
haar gegeven had, ze had alles wat je nodig hebt om kleren te
maken. Maar of ze alles nog die dag af zou krijgen?... Maar
ze dacht niet lang na en ging meteen aan het werk. Ze
maakte de huiden zacht, schraapte ze schoon, sneed ze aaÍt
stukken en begon daar kleren van te naaien. Opeens werd de
vacht die voor de ingang hing opzij geschoven en daar
kwam een oud vrouwtje de tent binnen. Het meisje herkende haar, het was het vrouwtje aan wie ze het vlees gegeven
had.
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'Ach meisje, help me toch,' zei het vrouwtje. '[k heb iets
in mijn oog gekregen. Kijk jij eens of je dat eruit kunt krijgen.
Mij lukt het niet.'
Het meisje legde haar werk aan de kant en veegde het
stofje uit het oog van het vrouwtje.
'Hé gelukkig,' zei het oude vrouwtje, 'nu doet mijn oog
geen pijn meer. Maar kijk ook eens in mijn rechteroor!'
Het meisje keek in het oor en schrok.
'Wat zie je daar?' vroeg het vrouwtje.
'Br zit een meisje in je oor.'
'Waarom roep je haar niet? Roep haar maar! Ze kan je
maar helpen kleren te maken voor Kotoera.'
De dochter van de oude man was blij en riep het meisje
in het oor toe dat ze te voorschijn moest komen. En toen kwam
er niet één meisje uit het oor van het oude vrouwtje, maar
vier tegelijk. Ze gingen meteen met zijn vieren aan het werk.
Ze maakten de huiden zacht, schraapten ze schoon, sneden ze aan stukken en naaiden er kleren van. In een mum
van tijd hadden ze alles gedaan. Daarna verborg het oude

vrouwtje ze weeÍ in haar oor en ging weg.
's Avonds laat kwam Kotoera terug van de jacht en vroeg:
'Heb je alles gedaan zoals ik je gezegd heb?'

'Ja, alles is klaar.'
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'Laat maar eens zien, dan zal ik die kleren eens passen!'
Kotoera nam de kleren en voelde hoe zacht de huiden
waren. Hij trok alles aan en zag dat niets te groot of te klein
was, alles zat hem als gegoten. Alles was even sterk en mooi.
Kotoera glimlachte en zei:
'Jij bevalt me wel! En mijn moeder en mijn vier zusters
zijn ook tevreden met je. Je kunt goed werken en je bent ook
moedig: om je volk te redden was je zelfs bereid tegen een
verschrikkelijke sneeuwstorm in te lopen. Word mijn vrouw!
Blijf hier bij mij in de tent wonen.'
En toen hij dat gezegd had ging de sneeuwstorm in de
toendra meteen liggen. De mensen hoefden zich niet langer
te verstoppen, ze hadden het niet meer koud en konden
allemaal uit hun tenten komen!
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Michaïl Anikst genoot zijn

Galina Kamardina, van beopleiding aan een architec- roep pottenbakster, heeft
tuurinstituut en werkte be- zich gespecialiseerd op het
halve als architect ook in di- beschilderen van keramiek.
verse theaters vóór hij zich Haar decoratieve compositie
aan het illustreren van boe- 'Zomer' (faience) kreeg op
ken wijdde. Zijn eerste wer- de tentoonstelling 'Kunst van
ken kregen meteen al een Jongeren' in 1979 een bronziiveren medaille (Leipzie, zen medaille.
1971 )
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De omslagen en yormgeving van atle vijf de delen
uit de serie 'Sprookjes uit de

Sovjet-Unie' zijn
M. Anikst.

yan

het

Russische volkssprookje
'Mooie Marja Langvlecht'
zijn gemaakt volgens de techniek die gebruikt wordt bij
het beschilderen van keramiek, de stijl die enigszins
doet denken aan de Russische volkskunst.

Als een boek door de gebroeders Traugot is geïllustreerd
zie ie dat meteen. Hun tekeningen dragen een sterk
persoonlijk karakter.
De gebroeders Traugot
hebben aan veel tentoonstellingen en concoursen zowel
in de Sovjet-Unie als in het
buitenland meegedaan, en
daar hebben ze meerdere
malen de hoogste onderscheidingen gekregen.
In dit boek zijn de illus-

traties van het Russische
sprookje'Marja Morjevna'

van de gebroeders Traugot.

Michaïl Skobelev is op twee
verschillende gebieden werkzaam. Hij heeft interessante
schilderijen gemaakt en te-

gelijkertijd maakt

hij

veel

boekillustraties.

Verscheidene van zijn
schilderijen zijn door musea
aangekocht, en zijn boekilIustraties zijn te vinden op
tentoonstellingen in de Sovjet-Unie, Engeland, Canada, Joegoslavië, Frankrijk,

lndia

enz.
In dit boek heeft M. Skobelev de illustraties bij twee
Russische volkssprookjes gemaakt.

De jonge Nikolaj Voronkov
kreeg zijn opleiding aan het
bekende Moskouse Soerikov-Instituut. Toen hij daar
nog studeerde nam hij al deel
aan tentoonstellingen in de
Sovjet-Unie en het buitenland. Hij streefde steeds naar
perfectie en zo kreeg hij de
mogelijkheid ook aan internationale concoursen mee te
doen.

In dit boek heeft Voronkov de illustraties bij twee

sprookjes verzorgd ('Altynsaka Gouden Bikkel' en 'De
gouden beker') .

Tamara Joefa houdt zich
voornamelijk bezig met het
illustreren van sprookjesboeken. Zo heeft ze de sprook-

jes van H. Ch.

Andersen,

Russische en Karelische
volkssprookjes en boeken
met sprookjes van A. Poesj-

kin, V. Zjoekovski

en

Ch. Perrault van illustraties
voorzienIn dit boek heeft T. Joefa
het Karelische sprookje 'De
molensteen van Hiisi' geïliustreerd.

De jonge Darginiër HadzjiMoerad Alichanov heeft al
veel van zijn werk (boekillustraties, plaatdrukken enz. )
tentoongesteld in de SovjerUnie en in andere Europese
landen.

Yerscheidene werken
van Alichanov zijn aangekocht door her Moskous Literair Museum, het Heemkundig Museum van Dagestan en het Museum voor
Beeldende Kunst van zijn
geboortestad Machatsjkala.
ln dit boek heeft Alichanov het sprookje 'Hoe de
mullah een lesje kreeg' geillustreerd.

Schilderkunstliefhebbers uit
vele landen kennen het werk
van Vitali Petrov-Kamtsjatski. Zijn schilderijen zijn in
veel musea, sc hilde rijen ten toonstellingen en privé-collecties te vinden.
Maar ook de boekilluslratie is altijd een geliefd onderwerp van Petrov-Kamtsjatski geweest. Hij heeft
dan ook met groot genoegen
de illustraties verzorgd bij
twee van de in dit boek opgenomen sprookjes ('Het
meisje en de Maan' en 'De
Heer der Winden').
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De Russische Socialistische Federatieve Sovjet-republiek strekt zich over een groot
gedeelte van de Sovjet-Unie uit, van de Oostzee tot de Stille Oceaan. De oppervlakte van de republiek is enkele malen groter dan die van heel Europa. Het is dan
ook geen wonder dat de republiek qua natuur, klimaat en economische omstandigheden een grote verscheidenheid kent. Er wonen hier veel verschillende nationaliteiten, waarvan de Russen de grootste groep vormen. De geschiedenis van
dit gebied met zijn rijke, veelzijdige en originele cultuur is eeuwenoud. De bronnen
van het Russische volkssprookje moeten dan ook ver terug in de tijd gezocht worden.
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Maar ze zijn nog altijd even levenskrachtig. Russische schrijvers gebruiken deze
ware schatkist van volkskunst als bron van inspiratie voor hun werk, en ook de
kunst van andere volkeren is erdoor verrijkt.
In deze republiek hebben zij aan zij met de Russen ook altijd allerlei kleine
volkeren geleefd. In het noorden zijn dat de Tsjoektsjen, Nenetsen en Kareliërs,
in het oosten de Evenken en Nanaitsen. In de zuidelijke gebieden wonen de
Boerjaten, Basjkieren en Tsjetsjenen... Het zou te veÍ Eaan al die volkeren op te
noemen,- het zijn er enkele tientallen. Maar ieder volk, ook het allerkleinste,
heeft in de loop der eeuwen zijn eigen sprookjes en legenden, Iiederen, fabels
en volksrijmpjes gekregen.
Voor de Socialistische Oktober-revolutie van 1917 hadden enkele van deze
volkeren nog geen geschreven literatuur. Nu hebben die zogenaamde 'stomme'
volkeren leren spreken. Ze hebben hun eigen interessante literatuur en hun eigen
schrijvers gekregen.
Na de revolutie is de houding ten opzichte van alle vormen van volkskunst
totaal veranderd. Deze kunst geniet nu algemene erkenning en leidt een zelfstandig leven. Er worden in de Sovjet-Unie tientallen boeken uitgegeven met
werken die uit de folkloristische tradities van de kleine volkeren stammen. Alles
wordt met zorg verzameld, genoteerd en vertaald in het Russisch en in andere
nationale talen.
Het hart van de RSFSR en van heel het land is Moskou, het grootste industriële
en culturele centrum van de Sovjet-Unie. Moskou is een echt Russische stad met
een 80O-jarige geschiedenis. Bekend zijn de vele gouden koepels van de kerken van
het oude Kremlin en de prachtige klassieke en moderne bouwwerken. Moskou
breidt zich steeds verder uit, en de nieuwe groene, fraaigebouwde wijken nemen
al lang een grotere opervlakte in dan het oude Moskou.
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