
Waar komen de verhalen in Water bij de melk vandaan? 
 
De verhalen die opgenomen zijn in Water bij de melk zijn afkomstig uit verschillende landen. 
In onderstaande lijst noemen we steeds een of enkele landen die genoemd zijn in de 
bronnen die we raadpleegden. Maar veel verhalen uit de orale culturen hebben ‘gereisd’. De 
Anansi-verhalen uit het Caraïbisch gebied (Nanzi op Curaçao) komen oorspronkelijk uit 
Ghana. Veel Hodja-verhalen zijn in de hele Arabische wereld bekend; Nasreddin Hodja heet 
Djha in Marokko. Het verhaal ‘Hodja redt de maan’ kwamen we ook tegen als Chinees 
verhaal, het dwerghert Kantjil is ook bekend in bijvoorbeeld Maleisië, en verhalen over 
Mowie (Maui) kennen ze ook op Hawaï en Haïti. 
Kenmerkend voor verhalen uit de orale cultuur is ook dat er diverse varianten onstaan. Het 
kan dan ook best zijn dat cursisten of leerlingen zeggen: dat verhaal ken ik, maar dan een 
beetje anders. Een mooie aanleiding om leerlingen/cursisten hun verhaal te laten vertellen.   
 
De negen broers  
Eritrea/Ethiopië  
Koud   
Alaska  
Hodja redt de maan 
Turkije 
Leila en de gek 
Iran, Afghanistan, Arabische wereld  
De geur van eten 
Kenia, Arabische wereld 
Hodja op het feest  
Turkije 
Kantjil en de tijger 
Indonesië 
Water bij de melk  
Nederland 
De rabbi en de geit  
Polen, Joodse cultuur 
De wonderjas  
Kazachstan 
Het gat in de dijk  
V.S., Nederland 
Wijze raad van de rabbi  
Joodse cultuur 
Twee keer een dief 
Iran, Afghanistan 
De meester die niet kon lezen 
Arabische wereld 
Een dief in de nacht  
Turkije 
Hoe Mowie de zon ving 
Nieuw Zeeland 
Vuur en wind in papier  



China 
Slimme Manka 
Tsjechie 
Hoe Aldar een vrouw vond 
Kazachstan 
Tijger en zijn lief 
Suriname 
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