
Hodja was een mollige boer die alle dagen van ’s morgens tot ’s avonds hard werkte op zijn veld. Hij 

lachte veel, was graag in het gezelschap van andere mensen en viel op doordat hij klein en kaal was en 

glimmende pretoogjes had.  

Op een zomeravond verscheen zijn vrouw gehaast op het veld. Ze zei: ‘Je bent vergeten dat je deze 

avond naar het feest van de emir moet. Je kunt best nog even in bad en je kostuum aantrekken!’ Hodja 

was helemaal vergeten dat hij naar het feest van de emir moest. ‘Ik heb niet meer de tijd om andere 

kleren aan te trekken’, zei hij. Zijn vrouw stopte ondertussen de uitnodiging in zijn tas. ‘Ik ga wel zo, 

nadat ik enkel mijn handen gewassen heb.’ Hij liep naar binnen, stak zijn handen in een emmer water 

en vertrok op zijn ezel naar het paleis. 

Toen Hodja aankwam… ( start vervolg K-verhaal Kompas 3 – 2018) wilden de wachters hem eerst 

niet binnenlaten. Nog voor hij de trappen betrad, versperden twee gekruiste lansen hem de weg. 

Nadat Hodja zijn uitnodiging had laten zien en had uitgelegd dat hij een persoonlijke vriend was van 

de emir, mocht hij toch binnen, hoewel je aan de wachters kon zien dat dit duidelijk tegen hun zin was.  

De zaal en de genodigden zagen er schitterend uit. Kosten noch moeite waren gespaard om er een 

schitterend feest van te maken. Overal zag je dure kleren die met goud en edelstenen afgewerkt 

waren. Er was exotisch voedsel uit vreemde landen. Gelach en muziek vulde de hele troonzaal. Hodja 

stapte op de tafel van de emir toe om hem te begroeten. Hij zag nog net iemand van die tafel naar 

hem kijken en de enige vrije stoel onder de tafel trekken. Bij het begroeten van de emir deed die alsof 

hij Hodja niet eens zag. Hodja verliet daarop de zaal en ging op zijn ezel terug naar huis.  

Hij ging in bad en trok zijn mooiste kleren aan. Zijn vrouw gaf nog wat advies en als een prins vertrok 

hij op zijn ezel terug naar het paleis. Deze keer stonden de wachters klaar om hem te helpen 

afstappen.  
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Toen Hodja binnenkwam, kwam de emir meteen naar hem toe om hem te begroeten. De stoel was 

terug van onder de tafel gehaald en Hodja mocht naast de emir plaatsnemen.  

Hodja nam meteen een stuk gemarineerd kalfsvlees en stopte dat in zijn broekzak. ‘Dat is voor jou, 

lieve broek’, zei hij. Een hand vol kaviaar verdween in zijn binnenzak. ‘Ik hoop dat je graag kaviaar eet, 

trouwe vest.’ Toen Hodja een olijf in zijn voorzak wou steken, voer de emir tegen hem uit: ‘Ben je nu 

helemaal gek geworden?’, zei hij. De andere gasten en de emir keken stomverbaasd naar Hodja. ‘Ik 

ben helemaal niet gek geworden, beste emir. Ik geef mijn vest te eten, want die hebt u uitgenodigd’, 

antwoordde Hodja. Hij stond op en ging opgelucht naar huis. 

(Uit: ‘Vlieg Icarus. Vlieg!’ van Hans Jacobs)  

 

Iedereen gaat op zoek naar enkele reclamefolders waarin uiterlijk belangrijker wordt geacht dan wie 

iemand echt is of waarin je iets moet hebben om iemand te zijn. Hebben deze reclameslogans gelijk? 

Waarom gebruikt men ze?  

 

In de tempel keek Jezus naar de rijke mensen die geld in de geldkist deden. Hij zag ook een arme 

weduwe. Zij deed twee muntjes in de geldkist. Die waren bijna niets waard. Toen zei Jezus: ‘Luister 

goed naar mijn woorden: Die arme vrouw heeft het meest gegeven van allemaal. Want de anderen 

gaven een deel van het geld dat ze overhadden. Maar die vrouw gaf geld dat ze niet kon missen. Al het 

geld dat ze had, geld waar ze van moest leven.’ 

 

Lucas 21, 1-4 


