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Inleiding. 
 

Aarde water vuur en lucht. Al 2500 jaar geleden dachten filosofen dat 

deze vier basiselementen de bron van alle materie waren. Toen dachten 

ze bijvoorbeeld dat palingen uit modder (water en aarde) ontstonden 

en vogels in de lucht geboren werden of zelfs veranderden in andere 

vogels. Inmiddels hebben we natuurlijk ander inzichten gekregen. 

Elders op aarde leven echter nog steeds culturen die elkaar verhalen 

vertellen over het ontstaan van leven aan de hand van de 4 elementen. 

Dit zijn altijd volkeren die nog dicht bij de natuur staan. De 

bosjesmannen, of liever gezegd San, uit zuidelijk Afrika is een volk dat 

elkaar veel van deze verhalen vertelt. Uiteraard gaan veel van die 

verhalen over Afrikaanse natuur.  

 

In dit boekje zal ik een paar van deze verhalen beschrijven. Sommige 

van deze verhalen heb ik zelf van de San gehoord toen ik in Afrika 

woonde. Weer andere heb ik gelezen. Eigenlijk zijn deze verhalen 

bedoelt om door te vertellen en niet vast te leggen. Zo zijn er dan ook 

veel verschillende varianten op deze verhalen mogelijk, elke familie 

geeft zijn eigen draai aan de verhalen. De San schreven hun verhalen 

niet op ze vertelde ze door of maakte rotsschilderingen. Het zou dus 

kunnen dat u elders een vergelijkbaar verhaal tegen komt dat net even 

anders is. Bedenk dan tijdens het lezen dat deze verhalen verteld 

dienen te worden door een oude man aan het houtvuur, om hem heen zit 

de rest van de stam en u mag daar even bij komen zitten om mee te 

luisteren. 

 

Veel plezier aan het vuur. 
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Het ontstaan van de San. 

 

Lang geleden leefde er een vrouw met de naam Borose. Zij was ieders 

moeder en was geboren uit de zon. Deze oude vrouw had een hond die 

je zou mogen zien als een wilde hond. Op een dag was Borose de hond 

aan het voeren toen het dier haar aanviel. Hij beet haar in de keel en 

doodde haar. Op dat moment passeerde Djuba en hij zag wat er 

gebeurde. Ook waren er een paar struisvogels dichtbij die zagen wat 

er gebeurde. De struisvogels schrokken op en vlogen op om boven in 

een acacia te landen. Naar boven kijkend zag Djuba de struisvogels in 

de boom zitten. Onder hun vleugels zag hij vuur gloeien. Teleurgesteld 

in hun gedrag beval Djuba de struisvogels naar benden te komen. 

Waarom hielpen jullie de oude vrouw niet vroeg hij. Zijn jullie zo laf en 

zelfzuchtig? Nooit zullen jullie meer door de lucht bewegen, jullie 

zullen je poten op aarde houden. Toen liep hij naar de plek waar Borose 

lag. Met zijn pijl prikte hij haar lichaam om te zien of ze echt dood 

was. Tot zijn verbazing kwam er een mens uit het gat dat de pijl achter 

liet in haar lichaam. Hij prikte haar opnieuw en weer kwam er een mens 

uit het gat. Zo bleef Djuma Borose een tijdje prikken en steeds kwam 

er een mens uit het gat. Veel mensen kwamen eruit die vervolgens de 

vlakte opliepen of in het bos verdwenen en zich zo verspreide over de 

hele Kalahari. Borose bleef daar liggen en haar lichaam vormde het 

zand van de Kalahari. De mensen die uit haar lichaam kwamen waren de 

eerste San. Djuba zei tegen hen: Bouw je hutten van hout en gras, leef 

hier met alle dieren, jaag, verzamel, eet en leef op de aarde.  

En nooit meer heeft een struisvogel gevlogen sindsdien. 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal van de zon. 

 

Overal op aarde was het donker. De hele wereld was gehuld in 

duisternis en de mensen konden niet zien om eten te verzamelen. 

Parabhize had wel licht. Hij droeg dat onder zijn oksel en sliep het 

meeste van zijn tijd. Allen als hij wakker werd en zich uitrekte was er 

even licht op aarde. Op een dag was een vrouw zo hongerig dat ze haar 

zoon bij haar riep. Ik ben het zitten in het donker zo beu, zei ze, jij 

moet naar Parabhize gaan en het licht onder zijn armen weghalen. De 

jongen was bang voor Parabhize maar hij wist dat hij iets aan de 

situatie moest doen. Zoals gewoonlijk sliep Parabhize onder een boom. 

De jongen liep op de tast door het donker totdat hij de oude man vond. 

Hij tilde zijn arm voorzichtig op maar toen het licht werd ontwaakte 

Parabhize. De jongen schrok hevig maar greep nog snel het licht en 

rende weg. Nu kon hij duidelijk zien omdat hij het licht in de handen 

had. Toen zei hij in zichzelf: Ik kan dit licht niet voor mezelf houden, 

ik moet het delen met de anderen. De enige manier waarop dat kan 

bedacht hij is het licht op een hoge plaats te brengen. Op dat moment 

begon het licht in zijn handen te branden zo heet als het was. In een 

reflex gooide hij het licht in de lucht waar het licht tot op de dag van 

vandaag nog altijd hangt. De mensen waren erg gelukkig. Ze keken in de 

lucht en konden alles om zich heen zien. Iedereen zong liederen en 

pakte een mand om voedsel te gaan verzamelen. Nog altijd zingen de 

San vrouwen tijdens het verzamelen van hun voedsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Struisvogel en Augha de San. 

 

Lang geleden waren er 2 mensen in de Kalahari. Een van hen was een 

struisvogel die vuur onder de veren van de zijn vleugels droeg. De 

ander was Augha de San, hij had twee vrouwen maar geen vuur. Augha 

en zijn vrouwen moesten rouwe dingen eten terwijl struisvogel zijn 

voedsel kon koken. Augha was aan het jagen toen hij struisvogel op een 

afstand zag. De wind stond zijn kant in en hij rook het vuur onder de 

vleugels van struisvogel. Augha had een bessenstruik gevonden met 

veel rijpe vruchten hoog in de takken. Hij groette struisvogel 

vriendelijk. “goedendag vriend, mijn gelijke”. Morgen zullen we elkaar 

hier weer ontmoeten en dan zal ik je helpen met het plukken van 

bessen zodat we samen een feestmaal hebben.  Toen Augha thuis kwam 

ging hij zitten en dacht lang na. Hij zei tegen zijn vrouwen: ik heb 

struisvogel vandaag ontmoet, ik rook het vuur onder zijn vleugels. Ik ga 

veel groenten verzamelen, als ik terugkom met het vuur van struisvogel 

zullen we die gaan koken en dan hebben we een feestmaal. Augha 

verzamelde veel doornstruiken en plantte die rond de bessenstruik. 

Toen kwam struisvogel om wat bessen te halen. Augha fluisterde tegen 

de struiken dat ze hoog moesten groeien. De struiken groeide hoger. 

Struisvogel rekte zich uit om de bessen te pakken. Struisvogel mijn 

vriend, zei Augha, je moet je verder uitrekken, de lekkerste bessen 

zitten aan de top. Pak de hoogste tak en buig die naar beneden dan zal 

ik de bessen plukken. Struisvogel strekte zijn arm om de tak te 

pakken. Augha pakte snel het vuur onder zijn vleugels vandaan, sprong 

over de doornstruiken en rende er vandoor. Struisvogel rende achter 

hem aan maar de doornstruiken pakte zijn voeten vast. Augha pakte 

een lange stok en gaf struisvogel een pak rammel. Wie gaf jou het 

recht het vuur voor jezelf te houden zei hij. In het vervolg zul je 

nesten in het zand maken zodat wij San de eieren kunnen eten en je 

zult brullen als een leeuw. Toen Augha thuis kwam zei hij tegen zijn 

vrouwen: kijk eens wat ik van struisvogel heb gekregen. Hij pakte twee  

 

 

stokken, een lange en een korte die plat was. Hij begon de lange stok 

tussen zijn handen heen en weer te rollen op het platte stukje hout. 

Langzaam begon het stukje hout te roken. Hier is het vuur van 

struisvogel riep hij. Maak een groot vuur van droog hout. Kook de 

groenten en het andere eten dan hebben we een feestmaal.  

 

Vuur neemt een belangrijke plaats in bij vele volkeren. Het dient niet 
allen om warm te houden of eten te koken. Ook denken vele volkeren 
dat vuur de manier is om met de voorvaderen in contact te komen. 
Sommige hymba’s bijvoorbeeld hebben altijd een heilig vuur voor de 
hoofdmannenhut. Dit vuur brand altijd en niemand mag tussen dat vuur 
en de hoofdmannenhut doorlopen. 



Waarom nijlpaarden in het water leven. 

 

De maan had alle dieren op aarde gecreëerd. Maar niet alle dieren 

waren gelukkig met hun lichaam of levenswijze. Nijlpaard bijvoorbeeld 

leefde op het land en was niet zo gelukkig met zijn uiterlijk. Hij ging 

terug naar de maan en zei: Ik ben zo lelijk, mag ik in het water leven 

zodat niemand mij kan zien? De maan zei: Nee jij mag niet in het water 

leven, met je grote bek zul je alle vissen opeten. Na een week hierover 

te hebben nagedacht ging nijlpaard terug naar de maan. Hij zei: Als ik 

in het water mag gaan leven zal ik geen vis maar planten eten en alle 

vissen met rust laten. Nee, zei de maan, ik geloof je niet, je zult toch 

alle vis opeten. Het nijlpaard liep weer weg. Na weer een week diep 

nadenken ging nijlpaard weer terug naar de maan. Hij zei: Als ik in het 

water mag leven zal ik ‘s nachts als het donker is aan land komen om 

gras te eten, ik zal alle vissen met rust laten. Nee zei de maan, ik 

geloof je nog niet, jij moet op het land blijven leven met je grote bek. 

Nijlpaard ging weer heen. Na weer een week diep nadenken ging 

nijlpaard weer terug naar de maan. Hij zei: Als ik in het water mag 

leven zal ik ’s nachts als het donker is aan land komen om te eten, ik zal 

de vissen met rust laten en al mijn poep met mijn staart verspreiden 

zodat je kunt zien dat er geen graten in zit. De maan zei: als je dat 

allemaal beloofd mag jij in het water leven. En tot op de dag van 

vandaag leven nijlpaarden overdag in het water. ’s Nachts komen ze aan 

land om gras te eten en nog altijd verspreiden ze hun poep met hun 

staart. 

 

Ook water is voor vele volkeren erg belangrijk. Met name in 
woestijnlanden is water een belangrijk element. Dit vind je terug in de 
munteenheid van Botswana. Daar hebben ze de munt “Pula” wat in de 
lokale taal water of regen betekend. Dit geeft aan dat water in dat 
droge land veel waard is. 
 

Giraffe en de zon. 

 

In het begin van tijd, zeggen de San, raakte de zon de weg nogal eens 

kwijt. Daarnaast hadden giraffen de gewoonte om nieuwsgierig overal 

naar te staren. Zo kwam de schepper op een idee. Hij vond het een 

goed idee om de giraffe over de zon te laten waken. Giraffe kreeg de 

taak om de ervoor te zorgen dat de zon zich aan zijn pad hield. Giraffe 

nam deze taak heel serieus en was er zo goed in dat de zon nooit meer 

van zijn pad afweek. De schepper was zo trots op giraffe dat hij een 

paar sterren in de lucht hing als eerbetoon aan giraffe. Deze sterren 

kun je op het zuidelijk halfrond nog altijd zien als het donker is. En nog 

altijd wordt dit sterrenbeeld door mensen gebruikt om de weg niet 

kwijt te raken op aarde.  

 

Tegenwoordig kennen we dit sterrenbeeld onder de naam zuiderkruis. 
Dit is een vliegervormig sterrenbeeld dat altijd naar het zuiden wijst 
en alleen op het zuidelijk halfrond te zien is.  



De grote vogelrace. 

 

Lang geleden waren alle vogels op aarde gelijkwaardig. Hierdoor waren 

de gevederde wezens altijd aan het kibbelen onder elkaar. De maan 

besloot dat er een leider moest komen. Een listige vogel met wijsheid 

die de geschillen kon beslechten en zo de vrede kon bewaren. De maan 

riep alle vogels bij zich en vertelde zijn plan. Om deze leider te vinden 

zou er een race gehouden worden de volgende dag. Als de zon het 

hoogste punt bereikt had zou de race beginnen. De eerste vogel die de 

uitgestoken hand van de maan zou aanraken zou de leider van alle 

vogels worden. Er was groot enthousiasme onder de vogels. Iedereen 

verwachte dat arend zou winnen, hij had de sterkste vleugels en 

grootste spieren. Er kwam een gemene blik in de ogen van arend bij de 

gedachte dat hij leider van alle vogels zou worden. De ander vogels die 

dit zagen beefde van angst bij het idee. Maar niet honingwijzer die 

vaak onopgemerkt bleef. Hij was te klein en onopvallend om gezien te 

worden tussen kroonkraanvogel, flamingo, hoornraaf, reuzentrap en 

andere grote en kleurrijke vogels. Honingwijzer wist dat hij snel 

genoeg was om uit de klauwen van arend te blijven en hij had een plan. 

Met heldere ogen hipte honingwijzer rond als altijd. De volgende dag 

rond het middaguur waren alle vogels samengekomen voor de race. 

Tenminste allemaal behalve struisvogel, die de race vergeten was. De 

maan was zo boos op de afwezigheid van struisvogel dat hij de 

vliegkunst voor altijd afnam van struisvogel. Toen de zon op het 

hoogste punt stond klonk er een grote donderslag en de race begon. 

Alle vogels vlogen de lucht in. Niemand lette op honingwijzer, ook arend 

niet maar het kleine vogeltje was er wel. Toen arend zijn vleugels 

spreidde schoot honingwijzer er als een pijl naar toe. Hij vloog naar de 

schouder van arend en hield zich daar stevig vast. Arend schudde zich 

uit om zich van de naar zijn mening lastige vlieg te ontdoen. Maar 

honingwijzer hield zich stevig vast. Arend besloot ondanks de kleine 

irritatie door te vliegen of er niets aan de hand was. Hoger en hoger  

 

 

vloog de kolom van vogels en de aarde was snel uit zicht. Na een tijdje 

werden de eerste vogels moe en begonnen trager te vliegen. Maar 

arend vloog even snel door, zijn sterke vleugels namen hem verder mee 

omhoog. Een voor een bleven de vermoeide vogels achter. Sommige 

gaven zelfs helemaal op. Arend ging aan de leiding tot hij uiteindelijk 

de laatste vogel was die nog doorvloog. Tenminste hij dacht de laatste 

vogel te zijn maar honingwijzer zat nog op zijn schouder. Met nog een 

paar meters te gaan naar de uitgestoken hand van de maan schoot 

honingwijzer er vandoor. Zo was  honingwijzer de eerste vogel op de 

hand van de maan en won hij de race. Wat een stel hersenen en een 

gedurfde verdienste om alle vogels te leiden zei de maan. Kijk niet 

altijd naar grootte en kracht als het gaat om wijsheid en sluwheid. 

 

Honingwijzers zijn kleine vogeltjes die in grote delen van Afrika 
voorkomen. Vaak hebben ze een mooie symbiose met de lokale 
bevolking. Als een man hun roep nadoet komt er een vlakbij om de roep 
te beantwoorden. Vervolgens vliegt de honingwijzer voor de man uit tot 
ze bij een bijennest aankomen. De man zal dan het bijennest 
openmaken om de honing te oogsten. Als dank voor de honingwijzer zal 
de man altijd een stuk honingraat achterlaten zodat ook de vogel ervan 
kan genieten. De honingwijzer is zelf niet sterk genoeg om een 
bijennest open te maken maar heeft zo een manier gevonden om toch 
aan zijn favoriete voedsel te komen. 
 

 

 

 

 

 

 



Watergebrek (masai verhaal) 

 
In Oost Afrika heerste lange tijd droogte. Er was haast niets meer te 

eten en het vee dat zo belangrijk is voor de masai vermagerde snel. 

Zoals altijd als er grote problemen waren werd er een groep 

weggestuurd naar de berg van god (Oldoinyio Lengai) om raad te 

vragen. Oldoinyio Lengai is een nog actieve vulkaan die regelmatig rook 

en as uitstoot. Het is een lange en zware beklimming van deze berg 

maar wat kon er anders gedaan worden. Gedurende de lange klim 

verzwakte de krijgers snel omdat ook zij niets te drinken hadden. Op 

het moment dat de krijgers hun tocht op wilde geven zagen zij vogels 

vliegen met groene takjes in hun bek. Ze besloten te kijken waar deze 

vogels vandaan kwamen, daar moest immers water zijn. Dus tegen de 

stroom van vogels inlopende zagen ze een andere veel lagere berg. 

Deze berg was goed te beklimmen. Steeds kwamen er vogels met 

groene takjes over de rand gevlogen. Op de rand gekomen zagen ze in 

de krater een groot meer liggen en ze daalde af in de krater. Het was 

hier zo vochtig dat de vegetatie erg weelderig was, overal groen gras 

en bomen. Weer had het beklimmen van Oldionyio Lengai zijn nut 

bewezen, in deze andere krater (Empakay krater) is altijd water in 

overvloed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slot 

 

Hopelijk heeft u leesplezier beleefd aan deze verhalen. Deel ze met 

zoveel mensen als u wilt. Hoe meer mensen kennis maken met de 

Afrikaanse cultuur en natuur hoe beter. Onbekende natuur en cultuur 

is namelijk vrijwel niet te beschermen omdat er geen interesse voor is. 

Graag wil ik daarom besluiten met enkele toepasselijke woorden van 

een Afrikaans stamhoofd. 

 

 

In the end we will only preserve what we love, 
Love what we know and 
Know what we have learned. 


