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Korte samenvatting: 

Een Peri (een gevleugelde geest of fee in het Perzische volksgeloof) komt bij de hemelpoort en wil 

naar binnen. Ze verlangt naar het eeuwige leven in het paradijs. De Engel aan de poort laat haar niet 

binnen, de Peri is nog vol aardse zonden. 

Maar, zo staat in het boek van het lot “De Peri kan haar schuld aflossen als zij naar deze eeuwige 

poort de gave brengt die de hemel het liefste is!”. Ga daarnaar op zoek en wordt zuiver, zegt de 

Engel. De Peri heeft geen idee wat die woorden betekenen. Teleurgesteld dat ze nog op aarde moet 

blijven, vliegt ze weg. 

 

Boven de bloemenheuvels van India ziet ze hoe een moedige jongeman, die vecht voor de vrijheid en 

zijn volk, door de tiran Gazna wordt neergestoken. De Peri vangt een paar druppels bloed op van de 

stervende jongen en meent dat dit wel eens het geschenk zou kunnen zijn waarmee ze in de hemel 

komt. Helaas, de Engel vindt het geschenk niet goed en stuurt haar opnieuw weg. 

 

Terwijl ze haar vermoeide vleugels baadt in de Nijl, valt haar oog op een wanhopig verliefde 

jongeman die treurt omdat hij niet bij zijn geliefde mag zijn. Hij wil niet verder leven maar op het 

moment dat hij sterft, komt zijn geliefde naar hem toe.  Het is te laat en terwijl ze hem een laatste 

kus geeft, sterft ook zij.  

De Peri vangt de allerlaatste ‘zucht van hun zuivere liefde’ en brengt dit naar de Engel. Dit geschenk 

moet toch wel het juiste zijn? Maar de Engel weigert haar opnieuw de toegang met de woorden 

“veel heiliger moet de gave zijn als je door de poort van het licht wilt gaan”. 

Intens verdrietig vliegt de Peri, die zo verlangt naar de hemelse pracht en vrede, naar haar zusters die 

haar troosten en steunen om verder te zoeken. Dan, op een dag, ziet zij hoe een woeste, boosaardige 

man, (‘op wiens gezicht alle ondeugden en schurkenstreken zich aftekenen’), van zijn paard afstapt. 

vlakbij een onschuldig kind, dat, moe van het spelen, ligt te rusten tussen de bloemen.  Wanneer de 

misdadiger dit engelenkind ziet, valt hij deemoedig op zijn knieën, bekent huilend zijn zonden en 

toont spijt. Op dat moment valt er allebei een zonnestraal op beiden en wordt de zondaar vergeven. 

Met een traan van de bekeerde man komt de Peri opnieuw bij de hemelpoort.  Dit was precies het 

geschenk ‘dat de hemel het liefste is’. De engel laat haar binnen.    

 

   

 

 

 


