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Op belangrijke keuzemomenten zijn mensen, 
ook kinderen, zelf verantwoordelijk voor de 
keuzes die ze maken. Maar keuzen worden 
altijd beïnvloed, doorgaans niet bewust. In het 
sprookje wordt dat weerspiegeld door Rara 
Ratelslang en Gele Vlinderfee in beeld, res
pectievelijk de slechte en de goede innerlijke 
raadgevers.
Het sprookje roept bij kinderen (en volwas
senen) subtiel op om naar jezelf te kijken op 
een milde manier: fouten maken en onvol
maaktheid zijn immers menselijk en horen 
bij ons groeiproces. Het sprookje toont dit 
door de tocht van de twee kinderen, waarbij 
ze van eilandje naar eilandje gaan, en steeds bij 

een nieuw bruggetje komen waarbij Spiegel 
hen een sleutelvraag stelt over wat ze op het 
eilandje hebben geleerd. Het antwoord bepaalt 
of ze verder kunnen op hun ontdekkingsreis. 
De uiteindelijke beloning ligt in de kroon 
die ze kunnen verdienen, en kroon die niet 
iedereen kan zien, alleen diegenen die zelf ook 
een kroon hebben verdiend. De bruggetjes 
hebben per volgend eiland, steeds een kleur 
van een hogere chakra, van stuit tot kruin, een 
symbolische weergave dat alle verbindingen 
tussen hoofd, hart en handelen subtiel worden 
ingezet. Dat is essentieel voor het maken van 
goede keuzes, en voor ons functioneren in het 
algemeen.

„De Knikkers
en de Kroon”

Marga Vogel

“De knikkers en de Kroon” is een modern en tegelijkertijd tijdloos sprookje 
waarin een jongen en een meisje, Ruben en Rivka een spannend avontuur 
beleven dat in diepere zin een ontdekkingsreis naar zichzelf is. 

In dit artikel gaan we een paar stukjes uit dit sprookje bekijken en laten zien 
welke symbolen er in verwerkt zitten, waarbij we de symbolen vanuit de 
Jungiaanse psychologie bekijken en vanuit oeroude Joodse kennis. Het is 
de kracht van een prettig en ontspannen archetypisch verhaal dat het onbe-
wuste erop resoneert en de wijsheid die in ieder mens aanwezig is activeert.



Mantra 18 – Beelddenken en verbeelding

72

Centraal staat de zoektocht naar tien knikkers. 
Die staan voor het stap voor stap verwerven 
van meer innerlijke bagage; voor delen van 
ons Zelf. Dat wordt in het sprookje beeldend 
ondersteund doordat het met elke stap buiten 
lichter en mooier weer wordt, en tijdens de 
ontdekkingsreis komt er steeds meer structuur 
in de ondergrond waarop ze lopen: van gras 
tussen bomen en struiken naar een duidelijk 
en begaanbaar pad. Met hun ontdekkingen 
komen zij uiteindelijk bij hun G’ddelijkziels
deel, hun Nesjama, ofwel het hogere onver
anderbare zielsdeel zoals de Joodse traditie 
die ziet: een mens heeft geen ziel, maar ís een 
ziel. Wanneer Ruben en Rivka uiteindelijk hun 
eigen Nesjama hebben herkend, krijgen ze de 
kroon op hun hoofd.
Maar binnen onze ziel krijgen we steeds weer 
te maken met onze goede en slechte kanten, 
met bijbehorende keuzes. De som van de  
keuzes maakt je tot de mens die je uitein
delijk wordt. Voor de kant van de goede keuze 
staat de Jetserhatóv, in het sprookje is dat de 
Gele Vlinderfee. De Jetserhará staat voor de 
kant van de niet heilige keuze en dat is Ra 
Raratelslang. Die twee blijven door het hele 
sprookje heen aanwezig, ook wanneer de twee 
kinderen hun eigen kroon hebben verdiend. In 
de kabbala is de kroon de hoogste cirkel van de 
levensboom. 

Alles wat wij waarnemen is subjectief en aan
gestuurd door onze eigen kijk, waarneming 
en beleving. We zien vanuit ons onbewuste de 
wereld om ons heen door een gekleurde bril, 
zonder het te weten of te beseffen. Dat is wat in 
de Jungiaanse psychologie is uitgewerkt in wat 
we het projectiemechanisme noemen. Onze 
onbewuste complexen kunnen ons ook raad
gevingen influisteren, zowel goede als slechte. 
Dat blijft zo tot we onze laatste adem uitbla
zen. Het sprookje laat dat zien in de vorm 
dat we zelfs op het succesvolste moment, de 

bekroning, vatbaar blijven voor beide kanten, 
zowel de Jetserhatóv als de Jetserhará.
Wanneer Rivka boos is en woedend reageert, 
krijgt ze te horen : „… Tuurlijk mag je boos 
zijn, maar kijk eens naar de uitingsvorm.” Wat 
Rivka hiervan leert is dat het prima is dat ieder 
van ons alle gewone menselijke eigenschappen 
hebben, maar ook dat waar het wérkelijk om 
gaat de wijze is hoe wij ermee omgaan. Ze leert 
respect voor wat je voelt, leert rustig na te den
ken en te vertellen wat haar behoefte is. Het is 
veel prettiger en veel beter voor je groeiproces 
om je behoeften te leren formuleren, in plaats 
van te gaan mopperen.

Het is Spiegel, die bij elk bruggetje staat, die 
tot zelfreflectie uitnodigt. Je kunt pas verder 
naar het volgende eilandje als je tevreden 
kunt kijken naar het aandeel van jezelf op het 
huidige eilandje. Net als in het gewone leven 
het venijn in de staart kan zitten, is dat ook in 
het sprookje het geval: als ze al toestemming 
hebben naar het volgende eilandje te gaan, 
komt de Jetserhará (Ra Ratelslang) altijd nog 
even de kop opsteken met een nieuwe uitda
ging. Het dwingt je om je bij elke stap bewust 
blijven van je keuze. 
De hele reis zorgt de Jetserhatóv, Gele Vlinder
fee, dat de kinderen niet verdwalen: symbool 
voor de steun van goede keuzes in je leven. 
Jetserhará, dus Ra Ratelslang, daarentegen 
biedt een heel scala aan alibi’s om juist géén 
goede keuzes te maken. Als Ra Ratelslang aan
geeft dat hij met zijn ‘geplaag’ de kinderen juist 
helpt, klopt dit in zekere zin. Hij is daardoor 
het middel om een beter besef van je keuzes te 
krijgen, en we moeten oefenen om die keuzes 
te leren maken die ons dichter bij ons eigen 
pad brengen. Ra Ratelslang kan ook stoken en 
twijfel wat te kiezen veroorzaken. Die twijfel 
op belangrijke keuzemomenten kennen we in 
de Joodse traditie als de zogenaamde begira 
punten. 
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Zo zien we Ra Ratelslang Rivka op een be
paald moment influisteren zich schuldig te 
voelen. Zo kan hij bij haar een blokkade vero
orzaken. Schuldgevoelens en ontmoedigen 
staan het maken van goede keuzen in de weg; 
je verliest het zicht op de werkelijkheid waar
door die chaotischer wordt. Juist in chaos is 
het moeilijker om voor Yetsrehatov te kiezen, 
maar toch dient die zich weer aan: Vlinderfee 
verwijt Rivka niets en biedt hulp aan om ver
loren knikkers te zoe ken. Zo komt ordening 
terug in het leven, en hoe duidelijker de orde, 
hoe beter Jetserhatóv, Gele Vlinderfee, zich 
kan doen gelden. 
Vooral op een zwak moment , zo leert het 
sprookje, heeft de Jetserhará, Ra Ratelslang, 
grotere kans om in te breken, maar Jetserhatóv, 
Gele Vlinderfee,  helpt het tweetal niettemin 
continue hun belangrijke doel voor ogen te 
houden en zorgt ervoor dat ze doorzetten. De 
positieve grondhouding van de kinderen 
werkt als een magneet op anderen; 
dat blijkt wanneer alle dieren 
uit het bos zich aan
sluiten.

Het hele sprookje heeft als grondtoon ook, 
heel subtiel, het afwerpen van de Schaduw. 
Het laat zien dat ons gedrag effect heeft in de 
wereld. En er zit nóg een symbolische bood
schap in: Gele vlinderfee vliegt, na de bereikte 
successen, samen met alle kleine vlindertjes: 
de Jetserhatóv in dit verhaal “jongt”. Of, om 
het vanuit Joodse wijsheid te zeggen: zegenrijk 
gedrag (mitswah) creëert nieuwe zegeningen 
(mitsvah).

En in het sprookje wordt op een bepaald mo
ment Ra Ratel slang zijn holletje ingestuurd, 
een beeld dat aangeeft dat onze minder goede 
kant krimpt wanneer we die wegsturen. Maar 
hoe goed we ook onze keuzes maken, onze Ra 
Raratelslang en onze Vlinderfee blijven altijd 
aanwezig als eeuwig spanningsveld tussen 
goed en kwaad, waar de mens bewust mee om 
moet leren gaan. 

Wij blijven 
zelf altijd ver

antwoordelijk, hoe 
ver we ook gekomen zijn, 

voor onze eigen beslissingen 
en keuzes. De moeilijkste opdracht 

gaf Grote Ronde Spiegel de kinderen: 
ze moesten al hun er varingen nog een keer 
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vertellen. Dat weerspiegelt het proces van te
rugkijken en leren van je keuzes, om ook in de 
toekomst betere keuzes te kunnen maken.

In het slothoofdstuk, dag zes, in aanloop naar 
de rustdag (sjabbat), voelen de kinderen hulp 
van het G’ddelijke en ervaren zij hun Nes
jama Jetera, het extra lichtje dat voor mensen 
beschikbaar is op sjabbat. Een extra zielsdeel, 
dat volgens de joodse traditie voor elk mens 
beschikbaar is bij de sabbatviering. De lichte 
prachtige sluier die over hen heen valt,  is de 
vrouwelijke G’ddelijke energie: de Sjechina.

Wanneer dan zon (mannelijk) en maan (vrou
welijk) elkaar een kusje gunnen, hebben wij de 
perfecte manvrouw balans gevisualiseerd. Die 
balans tussen het mannelijke en het vrouwe
lijke zien we ook in een ander symbool in het 
sprookje terug, namelijk het beeld van de knik
kers op een goud met zilveren bord.

Aan dit sprookje hebben Moesar en de Kab
bala ten grondslag gelegen, heel belangrijke 
werken over de joodse leer en ethiek. Maar 
in plaats van het in mentale vorm tot ons te 
nemen, is er nu een sprookje om de wijsheid 
die aan Moesar en de Kabbala ten grondslag 
ligt, in onszelf wakker te maken. Zo kan het 
ons helpen die wijsheid in ons eigen gedrag in 
het dagelijks leven te laten doorwerken.
Het sprookje richt zich op het kind, maar zal 
even sterk resoneren bij ouders en grootoud
ers, of wie ook het sprookje leest of voorleest.

Een stukje uit het sprookje:
Er stond een Wijze Boom in de tuin van 
Ruben en Rivka. Hij keek tevreden naar de 
twee kinderen die zaten te picknicken, beschut 
onder zijn groene bladeren. Wijze Boom be
schermde hen tegen de regendruppels. 
Het was een beetje donker. Het zonnetje had 
zich verstopt achter de wolken. Het was fijn 

om onder Wijze Boom te zitten. Het gras 
eronder was droog. 
Rivka had kosjere  broodjes pindakaas en 
boterkoek meegenomen en Ruben limonade 
en appels. Ze zaten te smullen en tussendoor 
zongen ze liedjes. 
Rivka was even stil, en zei toen tegen Ruben: 
„Stil eens. Ik hoor de boom fluisteren. Hoor jij 
dat ook?” 
Ruben zei: „Maar dat kan toch helemaal niet?” 
Ze werden heel stil, om nog beter te kunnen 
luisteren, en ze hoorden Wijze Boom zachtjes 
praten. Hij vertelde dat er op een eilandje een 
bijzondere, mooie fles op hen wachtte. Ook 
vertelde hij dat je aan de buitenkant niet kon 
zien wat er in deze fles zat. 
Wijze Boom zei ook nog: „Als jullie Fles 
helemaal kunnen vullen met mooie gekleurde 
knikkers, dan zal er een heel grote verrassing 
uitkomen. Maar eerst zullen jullie samen op 
pad moeten gaan om samen tien knikkers te 
vinden.” 
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Ruben zei verbaasd tegen Rivka: „Hoe kan de 
boom dat nu weten? Hij staat al jaren in onze 
tuin!” 
Maar wat was dat nou? Daar achter Wijze 
Boom? Het leek wel… een slang. Rivka schrok 
zich een hoedje en stotterde: „Dat leek wel een 
rara ... ratelslang.”
Rara Ratelslang siste tegen hen: „Ga de mooie 
fles maar niet zoeken hoor, je vindt hem toch 
niet... Dat isss veel te moeilijk voor jullie.”
En bovendien siste hij nog dat Rivka stom was. 
„Rivka, je bent een hartstikke stom kind!” 
praatte Ruben Rara Ratelslang na. 
Rivka werd daar heel verdrietig van, ze moest 
er zelfs een beetje van huilen. 
Maar kijk, daar kwam een grote, gele Vlinder
fee naar Rivka toe fladderen. Gele Vlinderfee 
ging op haar schouder zitten en fluisterde in 
Rivka’s oor: „Ga de fles maar wél zoeken hoor, 
jullie zijn slim en ik kan jullie onderweg overal 

mee helpen.” 
Daar werd Rivka helemaal blij van. Ze wilde 
graag samen met Vlinderfee op pad gaan om 
de bijzondere fles te zoeken. Met Rara Ratel
slang wilde ze niets te maken hebben. 
Ruben dacht: wie moet ik nu geloven: Rara 
Ratelslang of Vlinderfee? 
Ruben en Rivka wisten allebei dat ze zelf 
konden kiezen: voor Rara Ratelslang of voor 
Vlinderfee. 
Gelukkig was Ruben nieuwsgierig naar de 
bijzondere fles met de heel grote verrassing. 
Zouden Rivka en Vlinderfee gelijk hebben, of 
zou hij naar Rara Ratelslang luisteren? 
„Kom Ruben, ga met ons mee,” riep Rivka nog 
een keer. En gelukkig deed Ruben dat. 
Samen liepen ze achter Vlinderfee aan, tot ze 
bij een rood bruggetje kwamen. Ernaast stond 
een Spiegel te blinken en daar lagen twee 
prachtig gekleurde knikkers.  
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Maar wie kwam daar aangekronkeld? Rara 
Ratelslang! Hij kroop precies tussen Ruben en 
Rivka, en Spiegel in. 
Hij siste: „ … Ssstommerds, ik ga jullie lekker 
laten ssstruikelen!” 
Maar daar was Vlinderfee. Ze zei: „Doe je 
ogen maar dicht, dan tover ik Spiegel wel naar 
jullie toe.” 
En zo gebeurde het. Samen stonden ze voor 
Spiegel. 
 
Spiegel zei: „Jullie mogen alleen het bruggetje 
over als jullie het goede antwoord op mijn 
vraag weten. Hebben jullie naar Rara Ratel
slang of naar Gele Vlinderfee geluisterd?” 
„Naar Gele Vlinderfee!” riepen Ruben en 
Rivka in koor. 
„Goed zo,” zei Spiegel. Hij glom helemaal. „Dat 
is een verstandige beslissing van jullie. Jullie 
zijn echt goede vriendjes.’ 
En dus ging het hekje van het bruggetje open 
en mochten ze alle twee een gekleurde knikker 
pakken. Blij huppelden ze naar de overkant. 
Ruben stopte de knikker diep in zijn zak, maar 
Rivka wilde hem liever in haar hand houden.

Joodse wijsheden in een sprookje
Wanneer we een symbolisch of metaforisch 
verhaal lezen of voorgelezen krijgen, kan het 
zijn dat we het met ons gewone denken niet 
echt begrijpen, ook als we het mooi vinden. 
Maar ons onbewuste herkent de boodschap 
feilloos. Dat heeft geen uitleg nodig, het ver-
haal zelf is als het ware een toverstaf dat de 
deur naar ons innerlijk weten opent.

Drs. Karen HamakerZondag.
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