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Sidi el Waki - Een Marokkaans verhaal over gastvrijheid voor de afgezant van God 

Het begon al te schemeren in het dorpje in het Marokkaanse Rifgebergte toen een arme reiziger bij het 

voornaamste huis van de streek aanklopte. In het huis hoorde hij mensen lopen en praten, maar de deur 

bleef gesloten. Eindelijk vroeg een schelle vrouwestem: "Wie ben jij?" De reiziger antwoordde: "Sidi el 

Waki, ik zoek een bed voor de nacht." 

 

Er kwam geen antwoord. De man hoorde de mensen in het huis steeds harder praten en lachen. "Denkt 

hij soms dat het hier een herberg is?" 

 

"Wie is er zo brutaal een logeerplaats te vragen terwijl hij toch geen sultan of edele is? Weet hij niet dat 

het verboden is een huis binnen te dringen waar niet alleen mannen maar ook vrouwen en kinderen 

wonen? Je weet nooit wat voor bedoelingen zo'n zwerver heeft." Dezelfde vrouw die de man eerder te 

woord had gestaan vroeg hem nu spottend: "Ben je soms een edelman?" 

 

Teleurgesteld droop de reiziger af. Moe sjokte hij verder tot hij even buiten het dorp een hutje ontdekte. 

Er brandde een lichtje. Toen de vreemdeling aanklopte openden de arme bewoners onmiddellijk de 

deur, haalden hem binnen, gaven hem water om zich te wassen, een stevige soep en een vacht om op te 

slapen. 

 

Voordat Sidi el Waki de volgende morgen vertrok zei hij: "Jullie gastvrijheid zal ik nooit vergeten. Als jullie 

ook maar iets nodig hebben, wenden jullie je dan tot mij en ik zal jullie beschermen. Wacht maar af wat 

er met de mensen gebeurt die weigerden een arme reiziger één nacht in hun midden op te nemen." 

 

Sidi el Waki hief zijn hand op en sprak zijn vloek. Onmiddellijk kwam er een wervelwind die het dorp 

wegblies als een strootje. Geen steen bleef op de andere. De bliksem trof alle bewoners en nooit heeft er 

op die plaats meer gras willen groeien. 

 

Maar de dieren, die nergens schuld aan hebben, herinnerden zich deze ramp. Ieder jaar op de verjaardag 

van de ramp hoorden de nieuwe bewoners die rond het gastvrije huisje waren komen wonen de dieren 

jammeren. De schapen mekkerden verdrietig, het geloei van de koeien was somber, de ezels huilden, de 

honden jankten. Alle dieren beklaagden het droeve lot dat voor altijd die mensen beschoren is die het 

zonder bescherming moeten stellen omdat zij weigerden Sidi el Waki te ontvangen, de arme, de 

onverwachte gast, de afgezant van God. 

 

*   *   * 

 

Sidi el Waki Samenvatting 

Een Marokkaans verhaal over gastvrijheid voor de afgezant van God. Een afgezant van God komt als 

reiziger bij een voornaam huis. Hij vraagt om onderdak voor de nacht, maar dat wordt hem geweigerd. 

Bij een klein hutje wordt hij door de arme bewoners wel gastvrij ontvangen. 


