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Voorwoord en inleiding

De volgende fabels zijn een keuze uit een collec-
tie van ruim 500 verhalen, bekend als de Jataka-
verhalen, die de boeddha Siddharta Gautama zijn 
eerste volgelingen zou hebben verteld. Het doel 
van deze verhaaltjes is het toelichten van sommige 
kanten van de boeddhistische leer, de morele of 
praktische basis van ons leven. De kwintessens is 
nuchter en logisch denken. Boeddhisten bereiken 
dit stadium door rationeel nadenken en medita-
tie.

Ofschoon deze verhaaltjes in hun originele vorm 
onmiskenbaar Indiaas en boeddhistisch zijn, bezit-
ten zij ook een hoge graad van wereldse wijsheid. 
Versies van deze verhalen bereiken nu al lang het 
westen, bijvoorbeeld in werken van Herodotus, 
Boccaccio en recentelijk bij Bertolt Brecht.

Deze “Tien + één fabels” uit de Jataka-verhalen 
zijn in een modern idioom gesteld en zeer geschikt 
voor lezers en lezeressen van elke leeftijd.
Het laatste verhaal Hoe de Koning wijsheid verzamelde 
komt niet uit de Jataka, maar is een eigen verhaal.



8



9

De onnozele Apen

Er was eens een feest in Benares.
De tuinman van de koninklijke tuinen hoorde het 
feestgedruis dat vanuit de stad kwam en hij ver-
langde ernaar om zelf ook mee te feesten. Er was 
echter één moeilijkheid: hij had het dagelijks water 
geven aan planten en bomen nog niet gedaan. Hij 
dacht een ogenblik na en kreeg toen een briljant 
idee.

Hij zocht de koning op van de apen die in de tuin 
leefden, en zei: “Jullie apen hebben hier in de tuin 
een fijn leven, genieten van het fruit en van de mil-
de lekkere scheuten van de planten. Waarom doe 
jij mij nu niet eens een plezier?”
“Wat zou ik voor jou kunnen doen?”, vroeg de 
apenkoning.
“Geef de jonge bomen water, terwijl ik even naar 
het feest ga kijken.”
“Natuurlijk”, antwoordde de koning van de apen, 
“geef ons de gereedschappen en wij klaren die klus 
voor jou.”
De tuinman gaf hem de benodigde tuinslangen en 
gieters en ging op weg naar het feest.

“Wees voorzichtig en mors geen water”, waar-
schuwde de apenkoning de andere apen alvorens 
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zij aan het werk gingen. “Wanneer het water op is, 
zal het moeilijk zijn meer water te vinden. Daarom 
moeten jullie elke jonge boom uit de grond trek-
ken om de wortels te controleren voordat jullie dat 
boompje water geven. Geef veel water aan de bo-
men met dikke wortels en slechts een klein beetje 
water aan boompjes met kleine wortels.”

“Okay!”, zeiden de apen en met veel animo begon-
nen zij aan het werk zoals hun verteld was door de 
koning. 
Kort daarna passeerde toevallig de boeddha 
Gautama de tuin met enkele van zijn volgelingen. 
Hij vroeg de apen wat zij aan het doen waren en 
toen zij het hem uitlegden, schudde de boeddha 
droevig zijn hoofd. “Wijsheid brengt altijd succes”, 
zei hij, “maar onnozelen, zelfs indien zij het goed 
bedoelen, veroorzaken altijd een chaos.”


