
Een sprookjesboek met verhalen over eindigheid.

Inleiding:
Ik schreef afgelopen jaar een sprookjesboek waarin ik hedendaagse kinderen in hedendaagse 
situaties herkenbare dingen mee wilde laten maken, met het wonderlijke van sprookjes er door 
heen: dieren die kunnen praten, wonderlijke metamorfoses. 
Veel verhalen bleken achteraf, toen het klaar was, over eindigheid te gaan. Zag ik tot mijn grote 
verbazing. De dood komt in allerlei hoedanigheden terug, maar absoluut niet eng of 
afschrikwekkend. Eerder komisch. Zoals het verhaal van een meisje dat onderweg naar school op 
het knekelveld een doodshoofd ziet liggen dat een gesprekje met haar aanknoopt. Dit is echt 
gebeurd! Tenminste, het vinden van het doodshoofd. Niet dat hij sprak, natuurlijk. 
Ik maakte het mee toen ik op school zat, naast een oude begraafplaats die ze omgespit hadden. 
Zo ontstaan bij mij de verhalen: ik maak het zelf mee en verzin er zo op los. 
In andere sprookjes gaat er een meisje dood, zonder dat het hele woord dood valt. Je kunt ongeveer 
raden wat er is gebeurt. Ze beland in een andere wereld en komt thuis. Of een jongetje vertelt over 
een oma uit de buurt, waarvan hij overtuigd was dat ze diep van binnen een poes was. En dat ze op 
een dag gewoon weg gelopen is en nu met de andere katten op de daken leeft. 
Twee andere mensen lossen op in het niets, omdat niemand ze ziet staan. Daar bloeit een bijzondere
liefde uit op. 
Ik heb een boek vol met zulke verdwijn- en eindigheidsprookjes. Ik zou ze ontzettend graag 
uitgeven. Ik hoop dat uw prijs mij daarbij kan helpen. Vooral omdat ik in een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering ben gezet. En geen kant meer op kan. 
Ik kreeg als activeringsplan dat ik mocht schrijven en tekenen. Leuk en aardig. Maar niemand 
investeert in je werk als je in mijn situatie zit. Dat frustreert wel eens.
Hieronder één van mijn nieuwste sprookjes over (leven) en de dood. Een Indisch sprookje, is het 
geworden. Over mijn eigen wayangpop. 

Vriendelijke groet,
S. Neuteboom
Klaproosweg 51
7971EH Havelte
heidi-ch@live.nl



Tante Bibi vertelt over Arjuna de wayangpop

Als klein meisje woonde ik met mijn familie op Java, in een klein dorpje niet ver van de stad 
Bandung. We woonden in een huis op palen, met een rieten dak. Het dak liep uit in een twee spitse 
punten, alsof het een vissersboot was. En was versierd met prachtig houtsnijwerk. 
Heel rijk was mijn familie niet. We leefden van de rijstvelden, die achter ons huis tegen de heuvels 
aanlagen. We hadden geen televisie, geen computers en geen mobieltjes. Wij kinderen speelden op 
blote voeten buiten. Met de dieren die vrij rondliepen in het dorp. We sprongen in de rivier. En 
hielpen onze ouders. Thuis of op het veld. 
Naar de bioscoop konden we niet. Maar we hadden wel iets anders wat reuze spannend was om naar
te kijken: Het wayangspel. 
Mijn opa was Dalang. Een Dalang is een poppenspeler. Hij maakte allerlei prachtige wayangpoppen
van hout en van buffelleer. In het dorp had hij zijn theater gebouwd met een groot doek voor het 
schimmenspel dat hij met de platte, leren poppen opvoerde. Urenlang kon mijn opa stukken 
opvoeren, die soms wel de hele nacht duurden. Bijvoorbeeld als de rijstoogst werd gevierd of voor 
een huwelijksfeest. Maar hij speelde soms ook speciaal voor ons, de kinderen van het dorp. 
Wij zaten dan op onze knietjes op de grond ademloos naar het spel te kijken. Dat altijd uitgevoerd 
werd op muziek. Gamelanmuziek. Een vriend van mijn opa zat naast het decor met een xylofoon en
een fluit. Magische klanken vulden de ruimte. Alsof talloze kleine klokjes tingelden. En de poppen 
voerden op het ritme van de muziek een dans uit die verhaalde over oude helden uit de Indische 
cultuur. 

Op een dag werd ik ziek. Heel erg ziek. Ik had hoge koorts en de dokter wist niet of ik het zou 
halen. Mijn ouders waren druk op het veld. Dus opa paste op mij. En hij vertelde mij toen zo'n 
prachtig verhaal over één van zijn wayangpoppen. Ik ben het nooit vergeten. Het verhaal ging zo:

De wayangpop Arjuna, die altijd de held van het verhaal speelt, zat na afloop van iedere 
voorstelling heel eenzaam op zijn stok in een hoekje van het podium. Hij staarde voor zich uit, 
terwijl alle andere poppen al in diepe slaap waren. Uitgeput van het uren durende spel dat ze even 
ervoor op hadden gevoerd. Ze hadden urenlang gedanst op de gamelan en gevochten met het 
kwaad. Ze hadden eindeloos grapjes gemaakt om het publiek te laten lachen. En treurnis gespeeld 
om mensen een traantje weg te laten pinken. Het leven van een wayangpop viel heus niet mee. Je 
moest bijzonder wendbaar zijn, welbespraakt en talentvol. En verder niet teveel nadenken over het 
hoe en waarom, als 's avonds de grote lamp achter het doek aanging om het schimmenspel weer op 
te voeren. Maar Arjuna dacht juist heel veel na! En daarom kon hij niet net als alle andere poppen 
slapen op zijn stok.  Hij vroeg zich af waar het licht van de lamp vandaan kwam, die de schimmen 
elke keer weer tot leven bracht. Hij vroeg zich af of er misschien meer was, buiten het podium 
waarop hij zijn kunsten vertoonde. De wereld waarin hij leefde, leek zo plat. Er moest toch meer 
zijn. Wat lag er achter het doek waartegen hij elke avond zijn vechtkunst liet zien. Of zou het leven 
van een pop nooit verder reiken dan dit podium, het doek en de stam van een bananenplant, waar 
hij na afloop van de voorstelling op geprikt werd? Dat kon toch niet. Wat was de zin daarvan? Van 
elke keer een toneelstuk opvoeren en daarna weer weggestopt worden in een kist of ergens 
vastgeprikt worden. Arjuna had een sterke drang naar vrijheid. Hij voelde zich gevangen in dat 
hele kleine wereldje van het schimmenspel. 

Terwijl hij zo op een nacht stilletjes zat te mijmeren, kwam er een vlinder binnen gevlogen. Het 
streek met zijn trillende lijfje zachtjes neer op de handen van Arjuna.
'Wie ben jij?' Vroeg Arjuna verwonderd. Hij had nog nooit een vlinder gezien. Niets dat zich 
voortbewoog zonder stokjes. 
'Hoe kom je hier terecht? Waar kom je vandaan?' Wilde Arjuna weten. 
'Ik ben een vlinder.' Zei de vlinder.
'Ik weet niet wat een vlinder is, maar hoe komt het dat jij bewegen kan zonder stokjes?'



De vlinder giechelde. 'Omdat ik vleugels heb. Ik kan vliegen.'
'Hoe?' Vroeg Arjuna. Nog steeds niet van de verbazing bekomen.
'Gewoon. Door met mijn vleugels te slaan.'
'Hoe kom je aan die vleugels?' Vroeg Arjuna. Zoiets wilde hij ook wel. Dan kon hij misschien 
eindelijk eens weg achter dat platte doek. 
'Eerst was ik een rups.' Legde de vlinder uit. 'En toen ik voelde dat het tijd was voor verandering, 
besloot ik me te verstoppen in de Plumeria. Ik wikkelde mij in mijn toverjas. Na een paar dagen 
heel stil in mezelf geweest te zijn, kroop ik er weer uit. En toen was ik een vlinder. Zomaar. Ik wist 
ook niet dat ik het in me had. Dagenlang had ik met mijn rupsenlijf over de stenen en de aarde 
moeten kruipen, tot mijn buik er zeer van deed. En toen ineens had ik prachtige gele vleugels en 
kon ik vliegen.' 
'Maar waar kom je dan vandaan?' Vroeg Arjuna. 
'Uit de heuvels hierachter. Waar de rijstvelden liggen.'
Arjuna wist niet wat de vlinder bedoelde. Hij was nog nooit buiten geweest en wist helemaal niet 
hoe het daar eruit zag. 

De vlinder vertelde: Hoe elke ochtend de zon opkwam, achter de heuvels. Hoe dan het hele woud 
wakker werd, met een luid gekwaak, schrille fluiten en gegrom van wilde dieren. Ze vertelde over 
de prachtige waterlelies. En de orchideëen die hoog in de bomen groeiden. Ze vertelde over het 
geluid van beekjes en hoe de wind de palmen zachtjes liet ritselen. De zilverachtige glans van de 
maan, 's nachts op de hutten van de mensen. De geur van hibiscus en plumeria en vele andere 
exotische bloemen. 
Arjuna luisterde naar de beschrijvingen van de wonderlijke wereld waaruit de vlinder kwam. Hij 
verlangde ernaar om de tijgers te zien, de vogels te horen zingen, de glinstering van water te zien. 
En de zee die het strand op komt rollen. Wat moest dat machtig mooi zijn. 
'Wat let je?' Vroeg de vlinder. Ze fladderde speels omhoog, buitelde door de lucht en streek weer 
naar op de handen van Arjuna. En dat was precies het probleem.  
'Mijn handen zijn gebonden.' Sprak Arjuna verdrietig. 'Ze zitten vast aan stokjes. Ik kan niet weg.' 
'Dat dacht ik ook, toen ik een rups was.' Troostte de vlinder. 'Ik dacht: ik zie voor de rest van mijn 
leven alleen maar het vuile stof waar ik doorheen moet kruipen. Elke dag opnieuw. Maar zie: nu 
ben ik toch een vlinder!' 
Arjuna knikte. 'Als ik wist waar ik zo'n toverjas vandaan moest halen als jij hebt, dan zou ik het wel 
weten. Maar dat heb ik niet.' Somberde Arjuna. 
De vlinder knikte. 'Dat is inderdaad een probleem. Hoe kom je aan een toverjas?' 
Vooral als je geen rups bent. Rupsen maken hem zelf. Het heet in mensentaal een cocon. Maar of 
wayangpoppen ook zoiets hebben, dat was niemand bekend.
'Misschien moet je gewoon wat vaker denken dat je het kunt.' Stelde de vlinder voor. 
'Dat ik wat kan?' 
'Dat je vrij kunt zijn. Dat je niet aan die stokjes vast hoeft te zitten.' 
'Maar als ik geen stokjes heb....dan.....dan val ik. Dan stort ik in elkaar.'  Legde Arjuna uit. 
'Het zijn nu juist deze stokjes waardoor ik kan bewegen, kan dansen en kan vechten.' 
De vlinder zuchtte. 'Dan weet ik het ook niet. Misschien moet je dan maar gewoon tevreden zijn met
wat je bent. Een wayangpop.' 
Arjuna knikte. Toen namen de vlinder en Arjuna verdrietig afscheid van elkaar. De vlinder 
fladderde door een open raam weer naar buiten, de heldere sterrenhemel in. 

Arjuna huilde onhoorbaar. Hij was zo verdrietig. Hij wilde zo graag met de vlinder mee. Door het 
raam, de grote wijde wereld in. Het brak werkelijk zijn oude, leren wayanghart. 
Die nacht huilde hij zich in slaap. De tranen maakten het leer waarvan hij was gemaakt zo week, 
dat het loskwam van de stok. Als een slappe doek viel Arjuna neer. Terwijl zijn stok nog 
rechtovereind in bananenstam stak. Naast alle andere stokpoppen. En wat er toen gebeurde.....je 
gelooft het niet!



Uit het hoopje leer op de grond steeg zo ijl als ochtendmist een heel dun wolkje op van het 
allerpuurste schimmenstof.  Het was de ziel van Arjuna die loskwam van zijn stakerige poppenlijf. 
Het was de zuivere energie van een poppenleven dat jarenlang had gedanst en alles had gegeven 
om  de mensen te vermaken. Die energie nam de vorm aan van twee vleugels. Als een vlinder van 
licht steeg Arjuna nu op. En fladderde alsnog door het open raam, de nachtelijke hemel in. 
Of hij de vlinder nog heeft terug gevonden weet ik niet. Maar liefde vindt altijd zijn weg.

Besloot mijn opa. Toen dekte hij me liefdevol toe en viel ik in slaap. 
De volgende dag was ik weer helemaal gezond. Tot grote verbazing van het hele dorp. 
Naast mijn bed stond een kadootje van mijn opa. Hij had speciaal voor mij een wayangpop gemaakt
van Arjuna. Met op zijn handen een vlinder van zacht, gele zijde. 






