
Verhaal van Clinton 

Ik werd wakker, maar ik deed nog niet mijn ogen open. Het was zo een heerlijke droom. 

In de droom heb ik een vriendin al jaren gehad. Mijn vaste vriend en lieverd, dit kon niet beter. 

In de droom had ik ook een motorfiets. Een zwart en chromen chopper dat ik altijd wou had. In 

de droom was ik op pad naar werk op mijn motorfiets. 

In de werkelijkheid lag ik plat op mijn rug met mijn ogen nog dicht. Ik hoorde mensen praten. Ik 

voelde de warmte van de zon op mijn lijf. Ik was zeker op een picknick. 

Het was raar dat ik picknick en nog vreemder dat ik aan het slaap viel op een picknick. Mijn 

ogen bleef dicht, ik genoot nog van de droom en de perfecte vriendin erin. Mijn lijf was stijf en 

ik had last van een hoofdpijn. Het is geen verrassing. Als ik aan het slaap had gevallen op een 

picknick, was het omdat ik te veel gedronken had.  

Mijn hooft lag op een kussen of een jas. Nee, het was geen jas want het omsingel mijn hoofd! Ik 

wilde mijn ogen niet open deed, het was zo een mooie droom maar ik moest. Ik was nou 

nieuwsgierig om te zien in welke park ik legde en met welke van mijn vrienden. 

Het lucht was een prachtige, helder blauw. Ik legde op mijn rug en vind het vreemd dat ik mijn 

motorfiets helm nog droeg.  Ik moest erg dronk geweest zijn om in mijn helm te sliep! 

Een gezicht met een brandweerhelm verscheen boven mij en dan besef ik dat er meer aan de 

hand was dan een picknick. 

Meneer, jij was in een ongeval. Probeer niet te beweegt alstu lieft.  zei de brandweerman. 

Dan panikeerde ik.  

Ik probeer me herinnerde hoe ik hier kwam. Wat was gebeurd dat ik hier lag maar ik kon me 

niet herinnerde!   

Ik wou zag waar ik lag en probeerde op te staan maar de brandweerman hou mij tegen.  

Meneer! Jij oet alstu lieft niet e egen! Er is een ziekenhuiswagen onderweg. Je moet naar 

de ziekenhuis gaan om te beslissen dat er geen interne beschadiging zijn. Je moet stil leggen 

ingeval je rug gewond zijn!  

Ik lag dan stil hoewel ik voelde dat ik wel kan opstaan. 

Waar en ik?  vroeg ik de brandweerman. 

Je ent ij de winkel Hypera a.  



Dat was ver weg van waar ik in de droom was. Bedoelde dat dat de droom helemaal vals was? 

De brandweerman begon om mij de gewoon noodhulpvragen te vragen. 

Weet jij je naam?  vroeg hij. 

Ja, Clinton.  

Weet jij elke jaar het is?  

Ik aarzelde omdat het antwoord in mijn hoofd raar klinkt. 

Er , 2000?  roeg ik eer dan ant oord. 

Ja, en eet jij een telefoon nu er an jou ouders, e htgenoot of zo? Ie and die ij kunnen 

laten eten dat jij in een onge al is?  vroeg de brandweerman. 

Dan panikeerde ik weer. Ik was niet waar ik gedocht had en als ik een vriendin had, zou ik haar 

telefoon nummer zeker wist! Er kwam geen antwoord! Ik begon alles te twijfelen. Hoeveel van 

wat ik denk dat ik wist was aan die droom gehecht en hoeveel van wat ik denk dat ik wist was 

echt? Mijn vriendin! Heb ik haar gedroomd? Bestond zij echt of enkel in die droom? 

Meneer. Weet jij een telefoon nu er dat ij kunnen ellen?  vroeg de brandweerman 

weer. 

Ik gaf de brandweerman de nummer van mijn werk. Als het klopt, wist ik dat de chef mijn 

makker was en van mij wist.  

De brandweerman verdween weer en ik is met mijn verwarde gedachtes alleen gelaat. 

Die vriendin in mijn droom was zo belangrijk voor mij. Er was geen beslissing genomen. Ik wist 

het gewoon. Als die droom niet waar was zou ik de rest van mijn leven op zoek naar haar gaan. 

Als ik moest verhuizen, reizen, het maakt niet uit. Ik moet haar vinden. 

De brandweermannen zijn terug. Ze nam mijn helm uit. Ze nam het heel voorzichtig en stadig 

uit. Ze vroeg mij als ze de jas mocht snijden. Ik voel me echt niet zo beschadigd dat ze dat 

mochten doen en ik weiger. Ze kan dit gewoon uitnemen. Ze doen het wel. Eerst een mouw 

hier, dan voorzichtig onder mijn lichaam doorschuiven en dan de ander mouw.  

Dan zag ik haar. De engel van mijn droom. Haar gezicht verscheen boven mij langs die van de 

brandweermannen en ik was zo blij dat ik begon huilde. Zij begon ook te huilde en ze vroeg 

Waar doen het pijn? Kan ik jou helpen?  



Ik probeerde het uit te legde dat ik zo blij is om haar te zien en dat ze echt was. Ik kon haar 

hand in mijne voelen. Die droom vriendin was een schaduw tegen die echte vriendin! 

Ik hoorde mijn makker God erdo e!  Het is hij at haar ge ra ht had. Ik weet het omdat hij 

geen vrees hebt om snel te rijden en ze zijn allebei hier voor de ziekenhuiswagen. 

God erdo e, god erdo e, god erdo e!  is al at ik an ho  hoorden. 

Ik kon hom nou zien. Hij stond dichtbij en keek rond. Iets wat ik nog niet mocht omdat ze frees 

dat ik nek schade misschien had. 

De ziekenwagen nam mij naar de ziekenhuis en mijn vriendin bleef met mij de hele tijd. De 

zelfde nacht was ik tuis met mijn vriendin. Bij de ziekenhuis nam ze röntgenstralen van mijn 

hele lichaam. Ik had last van pijn over mijn hele lichaam maar geen enkel bot is gebroken.  

Later toen mijn makker mij vertelde over wat hij gezien had glo ik hom niet. Toen ik de politie 

rapport over de ongeval las, zien ik dat hij wel de waarheid vertelde. De auto dat ik tegen 

gebotst hebt was afgeschreven. Ik heb het zo hard tegen gebotst dat de chassis erg beschadigd 

was.  

Volgens mij is ik enorm gelukkig om geen erge lichamelijke schade te hebben. Mijn duimen 

waren erg pijnlijk, mijn bene waar ik de handvatsel tegen gebotst hebt hebben diep blauwe 

vlekken gehad. De enigste bloed wat ik verliest had was waar de strik van de helm mij onder de 

ken gekrast hebben. Mijn baard groei tot die huidige dag niet op deze kras. 

Mijn vriendin is nou mijn vrouw, mijn makker waren de beste man bij ons huwelijksfeest en wij 

hebben een dochter. 

Soms is de werkelijkheid beter dan een droom. 

 



Verhaal van Anita Borwin uit Polen 

 

De draak van Krakau 

Omdat ik uit Polen kom, wil ik graag een legende over de draak van Krakau vertellen. Omdat Krakau 

een prachtige stad is. 

Meer dan duizend jaren geleden had de machtige vorst Krak hier in Krakau zijn zetel. Maar hij was 

eigenlijk geen vorst, omdat iedereen met een grote boog om deze plaats ging. Want in de holten 

onder de burcht huisde een draak die al diegenen die in de buurt kwamen  opat!  

Meestal waren er schapen, koeien, enz. voor de draak genoeg, maar zijn honger nam elke dag toe. En 

het  zou  niet zo lang duren vooraleer Krak geen dieren meer zou hebben. En dan  zou de draak zeker 

meer zin in menselijk vlees krijgen en de weg naar de burcht vinden! 

Daarom besloot de vorst om het monster met zijn gewapende knechten tegemoet te treden. Maar 

het viel tegen! Maar sommigen overleefden, onder wie de vorst. 

Vorst Krak was een dappere man, voor niets en niemand bang. En hij zei:  "Daar moet eindelijk een 

eind aan komen,"  en hij kwam met een gedurfd plan: "Als dat monster nog een keer  een slachtoffer 

komt opeten, geven we hem in plaats van een levend schaap alleen een met kalk en zwavel gevulde 

vacht." En hiervan was hij niet meer af te brengen, omdat hij wist, dat ze anders allemaal reddeloos 

verloren zouden zijn. 

Hij deed zoals hij had gezegd.  

De draak was vliegensvlug  klaar met het ontbijt, maar de holten onder de burcht bereikte hij niet 

meer... 

Zo stak de wijze vorst de draak met de draak. Daarna bouwde hij een stad. De mensen, die daar 

gingen wonen, noemden de stad naar hun vorst. Daaruit is de naam Krakau ontstaan. 

 

Dit is een beroemde legende. We leren ze op school kennen.  Ze wordt niet meer door ouders aan 

hun kinderen verteld. Maar iedereen kent het verhaal, want iedereen kent de burcht en de stad. 

Krakau is een zeer populaire stad in Polen. 

Thuis worden er niet veel verhalen meer verteld, maar als je in de zomer op kamp gaat, worden er 

verhalen verteld aan het kampvuur. 



Verhaal van Margarita uit Bulgarije 

Volgens een eeuwenoude volkstraditie in Bulgarije, worden de kinderen naar hun grootouders 

genoemd. Meestal krijgt het eerste kind de naam van de ouders van zijn papa. Het tweede kind 

krijgt de naam van ouders van zijn mama. Het derde, het vierde enzovoort krijgt de namen van 

de oom, tante, peter of meter..... Als het kind geboren is op een belangrijke kerkelijke dag, 

krijgt het meestal de naam van een heilige die iets met die dag te maken heeft. 

Ik ben op 14 december geboren en dat is een heel gewone dag voor de kerk. Ik ben het tweede 

kind in ons gezin. Mijn ouders hadden mijn broer (Lubomir) al vernoemd naar de grootvader 

van mijn vader zijn kant. Mijn ouders moesten dus de naam van de moeder van mijn mama 

geven aan mij  en haar naam was Margarita. Maar mijn andere bomma, Neli, wou ook een 

kleinkind dat haar naam heeft. Oma Margarita wist dat en deed het volgende voorstel : “ Laat 

ons het kind Marinela noemen”. Op deze manier hadden de  2 grootmoeders een kind met hun 
naam. Tot daar alles in orde dachten mijn ouders. Dat pakte echter anders uit. Mijn bomma Neli 

was niet iemand die makkelijk opgeeft. Zij wou een kind met haar naam, niet een kind met een 

combinatie van twee namen. Dus moesten mijn ouders een heel moelijke beslissing nemen – 

“welke naam gaan wij aan ons kleine meisje geven?”. In Bulgarije is de vader hoofd van het 

gezin en daarom moest mijn vader kiezen en hij heeft gekozen om de traditie te volgen. Zo heb 

ik mijn naam gekregen, de naam van de moeder van mijn moeder – Margarita.  

Ik heb een verjaardag, maar ook een naamdag. Jullie vragen je waarschijnlijk af wat een 

naamdag is en dat zal ik jullie proberen uit te leggen. 

Een Naamdag is een persoonlijke feestdag. De naamdag van een persoon is een dag waarop 

een heilige, naar wie de katholieke of orthodoxe persoon genoemd is, herdacht wordt. 

Gedenkdagen van heiligen vallen in het algemeen op hun sterfdag. Alle Margarita’s hebben 
bijvoorbeeld hun Naamdag op Palmzondag. In de Orthodoxe Kerk wordt Palmzondag Intocht 

van de Heer in Jeruzalem genoemd. Het is een van de Twaalf Hoogfeesten van het kerkelijk 

jaar, en het begin van de Goede Week. Een palm is natuurlijk ook een soort boom. Daarom 

hebben alle mensen die een naam hebben van een plant, bloem, boom of ander gewas hun 

naamdag op Palmzondag. Margarita betekent Margriet wat een mooie witte bloem is. Andere 

personen die hun naamdag hebben op Palmzondag zijn bijvoorbeeld: Tsvetelina (bloem), 

Zdravka (een plant),... 

Margarita is ook een naam met vele betekenissen en een naam die in vele culturen voorkomt. 
Het Griekse woord margarita betekent bijvoorbeeld  ‘parel’. Een parel is erg mooi, maar zit vaak 
gevangen in de duisternis van een oester. Juist het feit dat de parel in de verborgen duisternis 
van de oester zit, maakt haar tot symbool van het ongeboren kind en van het licht dat in de 
duisternis schijnt. Bij de Christenen wordt zij dan ook vooral gezien als symbool van Christus, de 
Zoon van God, 
 
De Grieken noemden broodkruimels van geheiligd brood soms ook parels. Vandaar komt de 
Vlaamse uitdrukking ‘Parels voor de zwijnen’. Parels voor de zwijnen was  het verspillen van 
(geheiligd) brood door het aan varkens te geven. Parels voor de zwijnen werpen of gooien 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Orthodoxe_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest


betekent 'iets goeds doen, terwijl dat verspilde moeite is, omdat het toch niet wordt gezien of 
gewaardeerd'. 
In de Babylonische cultuur betekent Margarita dochter van de zee of kind van het licht. De 
naam werd daar geschreven als 'mâr galliti'. 
 
Over de herkomst van mijn naam kun je ongetwijfeld nog veel verhalen en betekenissen 
terugvinden. Ik zal jullie verder details wel besparen. 
 
Zoals velen onder jullie weten is Margarita niet enkel een eigennam, maar ook de naam van 
steden, regio’s en zelfs eiland. Waarschijnlijk zijn jullie wel bekend met het prachtige Isla 
Margarita gelegen in de Caraiben nabij de kust van Venezuela. Je vindt echter ook nog een 
Margarita terug in Colombie, Argentinie en Italie. 
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Verhaal van Stanislava Angelova uit Bulgarije 

 

Sprookje over de trap  

 

Dit sprookje is aan iedereen gewijd die zou zeggen: Dat klopt niet voor mij . 

Wie ent u?  vraagt de Duivel. 

Ik ben een boer van oorsprong en alle arme mensen zijn mijn broers. Hoe lelijk is deze wereld  en  hoe 

miserabel zijn de mensen.  

Dit zegt een jongen die voor een trap staat. Het is een hoge trap uit wit marmer. Achter hem kan je de 

grijze menigte van arme mensen zien. Ze huilen. Je kan horen hoe die mensen een langzaam 

begrafenislied zingen. 

Ik ben een boer van oorsprong en alle arme mensen zijn mijn broers. Hoe lelijk is deze wereld  en hoe 

miserabel zijn de mensen zijn. Ach doch, boven…  

Haat u de mensen die boven staan?  vraagt de Duivel. 

Ja, ik haat de prinsen en aristocraten. Vanwege hen zijn mijn broers zo arm. Ze werken heel veel, maar 

ze moeten hoge taksen betalen. Het maakt niet uit hoe hard ze werken omdat ze door die prinsen 

worden uitgebuit. Kijk eens, hun gezichten zijn geler dan zand en hun geroep is verschrikkelijker dan de 

decemberwind. Kijk eens naar hun wonden, luister maar naar hun geroep. Ik wil op deze trap naar 

boven gaan om mijn broers te wreken. Laat me los!  

De Dui el la ht:  Ik bescherm hen die boven zitten. Zonder losgeld kan ik u niet loslaten.  

Maar ik heb geen geld of goud, ik ben een arme boer. Maar ik kan u mijn leven geven.  

De Duivel lacht opnieu : Nee, zoveel wil ik niet. Geef me maar uw gehoor.  

Mijn gehoor? Graag. Maar dan kan ik niks meer horen.  

Maak u geen zorgen. U zal nog horen. Ga maar door! Stop! Stop eens en hoor maar hoe uw broers 

huilen en roepen.  

Dat is vreemd. Hoe is het mogelijk dat ze beginnen te zingen en lachen? Ik wil doorgaan.  

Maar de duivel zegt: Om nog drie trappen door te gaan, moet u nog eens betalen. Deze keer wil ik uw 

ogen.  

Maar op deze manier zal ik noch mijn broers noch de prinsen nog kunnen zien , zegt de jongen. 

Maak u geen zorgen. U zal ze nog zien. Ik ga u betere ogen geven.  
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De jongen gaat nog enige trappen omhoog en de Duivel zegt: Kijk eens naar de wonden van je broers.  

Oh mijn God. Dat is zo vreemd, ze hebben nu zulke mooie kleren aan. En in plaats van wonden hebben 

ze rode rozen!  

Elke drie trappen neemt de Duivel zijn losgeld. Maar de jongen gaat door, hij zou alles geven om naar 

boven te gaan en om zijn broers te wreken. 

Ik en een oer an oorsprong en alle…  

Jongen, nog één trap. Nog één trap en u zal kunnen wreken. Maar voor de laatste trap wil ik dubbel 

losgeld. Geef mij uw hart en geheugen!  

Mijn hart? Nee, dat is te wreed.  

De Duivel la ht luid: Ik ben niet zo wreed. Ik zal u in ruil een gouden hart en een nieuw geheugen 

geven. Als u niet akkoord gaat, zal u nooit over deze laatste trap gaan en uw broers kunnen wreken.  

Allé, goed. Neem alles maar, ik heb geen andere keuze.  

En hij stapt over de laatste trede. Uiteindelijk is hij boven. En plotseling komt er een lach op zijn gezicht 

en zijn ogen fonkelen. Hij kijkt naar de feestende prinsen voor hem en beneden naar de huilende 

menigte. Maar hij kan nu alleen maar gelukkige mensen zien, hun geroep is gezang geworden. 

Wie bent u? vraagt de Duivel. 

Ik ben een prins van oorsprong en alle goden zijn mijn broers. Hoe mooi is deze wereld  en hoe gelukkig 

zijn de mensen!  

Dit sprookje is aan iedereen gewijd die zou zeggen: Dat klopt niet voor mij .  

Auteur Hristo Smirnenski 

Vertaling Stanislava Angelova 

 

De trap is mijn meest favoriete sprookje. Het is een beetje moeilijk om het in het Nederlands te 

vertellen. Het is echt een sprookje voor de politici in Bulgarije: zij zijn corrupt. In het begin willen ze aan 

politiek doen om  hun broers te helpen maar hoe hoger ze  op de trap komen, hoe corrupter zij worden. 

Op het einde zijn ze alles vergeten, hun oorsprong, hun broers. En zij denken dat zij nog steeds deel zijn 

van de mensen die zij vroeger kenden, zagen. Ik leerde dit verhaal op school kennen, toen ik ongeveer 

16 jaar oud was. Ik vind het motto van dit sprookje heel leuk: aan iedereen ge ijd die zou zeggen:  Dat 
klopt niet voor mij . Het klopt voor heel veel mensen, maar de meesten kunnen dat niet toegeven. Niet 

zoveel mensen kennen dit sprookje.  


