van het DOC VolksDe NederlandseVolksverhalenbank
verhaal (Meertens Institrlut):betáí momenteelmeer dan
38.000verhalen.
saU kunt hier zoekennaar historischeen hedendaagse
gen, 19gende4,sprgokjèq,moppen-,raadselsen,broodje.
aapverhalen.Daarnaastkunt u ook zélfeen verhaal aanleveren: wwwverhalenbank.nl
In dezerubriek verschijntéén van de prachtige,aangrijpende,humoristischeof spannendeverbalendie de Nerijk i s.
derlandseVolksverhalenbank
Tr,rsr: RUBENA.KOMAN

De ChineseNachtegaal
Een oud kunstsprookje als moderne vertelstof

In het kader vun de tentoonstelling Chinu wuren in het Nutionual Masellm van Speelklok tot
Pierement de vertellers Johan Wolder (in Chinese kledij) en InezAponte uunwezig die het
sprookje van de ChineseNachtegaul vertelden sun 'kinderen van 4 tot 104jaar'. AI eerder,in
2006, besloot het Museum het Prinsenhof in DeW het sprookje te luten vertellen in een museam.
In Utrecht was echter een hoofdrol weggelegdvoor een mechanische nuchteguul uit de collectie
(ca. 1890),die tijdens de vertellingen het hoogste lied zong. Al in de 18e eeuw maakten bercemde
automatenbouwersvogelkooien als exclusief speelgoedvoor de rijken. De bladvergulde uutomaten stonden dikwijls in het boudoir van dames op stand waarbij vleugeltjes klapten en kopies
konden draaien. Wa eenprogrummuschtjf kon de kunstvogel diversex,ungpatronenten gehore
brengen en op elk moment van de dug zingen als een echte nuchteguul. Het sprookie vun de ChineseNachtegaal werd door deprofessionele Engelse verhulenvertelsterInetAponte, die gebraik
maakte vun de kunstvogel van het Utrechts museum, ongeveerals volgt verteld:

'Heel lang geleden,in eentijd voor

er in China een keizeq die woonde in

keizer van China waren nog mooier. Daar

mijn en voor jouw tijd, in een tijd voor

een prachtig paleis, dat helemaal was

groeiden en bloeiden de meest exotische

onze over-over-overgrootouders,leefde

gemaakt van porselein. De tuinen van de

bloemen en planten. Overal waren er
kleine fonteintjes en beelden in de tuin.
De tuinman had om de mooiste bloempjes hele kleine bolletjesgebonden.Als
je dus in de tuin van de keizer liep dan
hoordeje een soortvan klokkenspel.Het
was prachtig. En als je dan door de tuin
van de keizer liep, dan kwam je bij een
bos. In het bos waren hele hoge bomen en
diepemeren.In een zo'n hele hoge boom
woonde de nachtegaal.De nachtegaal
kon prachtig ztngen.Je werd helemaal
van top tot teen met warmte gevuld, als
je het gezangvan de nachtegaalhoorde.
Heel veel mensenkwamen naar China
om al dat prachtigs te zien: het mooie paleis van de keizer, de prachtige tuin. Maar
ze zeiden altijd dat het allermooiste in het
keizerrijk van China toch de nachtegaal
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was. Er waren zelfs boeken geschreven
over de vogel. En een zo'n mooi boek
over China kwam terecht bij de keizer.
Er stond iets geschrevenover z'n paleis.
Hoe prachtig het was. En hij knikte, want
hij was erg trots op z'n paleis.En ja hoor,
daar stond geschrevenover z'n prachtige
tuinen met al die klokjes. En hij knikte
want hij was erg trots op z'n tuin. Maar
wat stond er daar?Het allermooiste van
het keizenijk van China was 'de nachtegaal'. "Wat is een nachtegaal,"zei de keizer,"rkheb nog nooit van een nachtegaal
gehoord!" En hij riep z'n hofmaarschalk
en woeg hem: "Heb jij wel eensvan de
dekeizer, 'Je mag niet

nachtegaalgehoord?" En de hofmaarschalk zei: "Ik heb nooit van de nachte-

de boom zitten. En de nachtegaalzong.

gaan;je moet hier voor

gaal gehoord." "Nou, hoe kan dat nou,"

Maar toen hij de nachtegaalzag, zei

me blijven ztngen."

zet dekeizer, "dat er in mijn rijk iets is

hrj: "Ik had 'm toch eigenlijk wel iets

Op het moment dat

wat ik zelf niet ken?!" En hij stond er op

mooierverwacht.Hij is niet erg mooi.

de keizer die woorden

dat de hofmaarschalk diezelfde avond de

Een beetje bruin, een beetje ordinair."

uitsprak leek het net of alle

nachtegaalnaar het hofzou brengen om

Maar hij moest toegeven dat het gezau.lg

deuren en alle ramen in het

een concert te geven. De hofmaarschalk

van de nachtegaalerg mooi was. Toen

paleis vanzelf dichtgingen.

vroeg aan iedereenof ze de nachtegaal

de nachtegaalklaar was riep het meisje:

Tien dienarenvan de

hadden gezien. Uiteindelijk kwam de

"Nachtegaal, nachtegaal,de keizer wil

keizer sprongenop

man een klein meisje tegen, zij was het

dat je vanavond een concert komt geven

het vogeltje en ze

keukenmeisje en zlj zei: "Ik weet waar de

aan het hof'!" De nachtegaalglimlachte

stoptenhem in een

nachtegaalwoont. Elke avond a1sik klaar

en zei: "Waarom komt de keizer niet

gouden kooi en ze

ben met werken, heb ik nog eten over. En

hier in het bos luisteren, want het klinkt

deden het deurtje

dat breng ik naar mijn moeder, die woont

veel mooier in het groen." "Nee" zei de

dicht. Vanafdie dag

aan het strand.Als ik dan klaar ben dan

hofmaarschalk, "de keizer komt z'n pa-

moest de nachtegaal

ga ik even zitten in het bos en daar zingt

leis niet uit, je moet mee!" Toen ging het

iedere ochtend en iedere

de nachtegaalin een boom. Ik breng u er

vogeltje mee. Het was niet heel moeilijk

avond voor de keizer

wel naar toe."

hoor om de nachtegaalover te halen om

zingen. Hij mocht twee

De hofmaarschalk en het meisje liepen

voor de keizer te zingen, want hij wilde

keer per dag naar buiten, maar werd

hetbos door.Ze waren halverwege het

het heel graag.Aangekomen op het paleis

dan wel vastgebondenen vastgehouden

bos door toen ze ineens een koe hoorden

bleek alles versierd te zijn en overal

door twaalf dienaren.Maar zong hij een

loeien. Omdat de hofmaarschalk niet

stonden de mensen in hun prachtigste

vrolijk lied? Nee, want hij miste het bos

vaak het paleis uit kwam dacht hij dat

kleren. En voor de troon van de keizer

heel erg. En zo ging de tijd voorbij, tot

dat de nachtegaalwas. "Oh," zei hij,

stond een kleine gouden stoel, waarop

er op een dag een pakje kwam voor de

"wat prachtig Wat een kracht heeft dat

de nachtegaalging zitten. Hij ademdein,

keizer. In het pakje zat een namaakvogel

beestje!"'Nee," zei het meisje,"dat is

deed z'n snavel open en zong een lied

Een kunstvogel. Het was veel mooier

een koe." Ze liepen wat verder en toen

voor de keizer. Het lied was zo mooi dat

gekieurd dan de nachtegaal.De keizer

hoorden ze wat kikkers kwaken, in de

de keizer zelftranen in z'n ogenkreeg.

wond het vogeltje op en de mensen aan

rivier. De hofmaarschalk dacht dat dat de

Toen het vogeltje klaar was, zei dekeizer'.

het hofvonden het prachtig, ze klapten

nachtegaalwas. "Oh, wat prachtig," zei

"Nachtegaal, dat was het allermooiste dat

allemaal. Toen wond de keizer de auto-

de hofmaarschalk."Het lijken wel kleine

ik ooit heb gehoord. Hoe kan ikje bedan-

maat nog een keer en het vogeltje zong

klokjes." "Nee," zei het meisjeweeg "dat

ken?" Toen zei de nachtegaal:"Majesteit,

nog een keer hetzelfde lied. Ze kregen

zijn de kikkers ." Ze liepen weer verder

ik heb tranen in uw ogen gezien, dat is

er maar geen genoegvan. Iedere keer

door tot ze aanhet strand kwamen. Daar

voor mij al beloning genoeg.Maar nu

wond de keizer het vogeltje op en aan

hoog in de boom bleef het meisje staan.

moet ik weer gaaínaar mijn huis in het

het einde van het lied klapten de mensen

De hofmaarschalkzag de nachtegaalin

bos, want daar woon ik." "Gaan?", zer

allemaal. Maar na 33 keer zet de ketzer'.
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de keizer in z'n bed en hij voelde zelf ook
dat het niet zo goed met hem ging. Hrj
keek naar het open raam en hrj dacht bij
zichzelf: "Wat zou ik nu toch heel graag
nog een keer het gezangvan de echte
nachtegaalhoren!" Maar bij het raam
gebeurdeer niets, alleen achter hem ging
er een deur open. Een man met een lang,
dun gezicht kwam binnen en ging zitten
op het bed naast de keizer. Het was de
Dood. Hij pakte de kroon van het hoofd
van de keizer e[zette deze op z'n eigen
hoofd. Toen keek hij naar de keizer en
zei: "Majesteit, het is tijd, heeft u nog een
laatstewens?" De keizer antwoordde:
"Mijn laatstewens is dat ik nog een keer
in mijn leven het gezangvan de echte
nachtegaalmag horen." Op dat moment
vloog het vogeltje de kamer in. Hij ging
zitten op de vensterbank,deed z'n snavel
open en begon te zingen. Toen de keizer
dat hoorde kwam er meteen weer kleur
op zijn wangen. Ook de Dood vond het
lied prachtig en wilde het nog een keer
horen. De nachtegaalzei hierop: "Ik
wil nog wel een keer zingen, maar dan
moet u wel de kroon van de keizer aan
hem teruggeven." Toen gafde Dood de
kroon van de keizer tefl)g aan de keizer.
De nachtegaalzong opnieuw een lied.
Dit keer ging de keizer rechtop in bed
zitten en de Dood wist op dat moment
"Ik wil eigenlijk de echte nachtegaal

niet zo blij, want hij hoorde veel liever

dat het niet de tijd was voor de keizer

horen." Zijn dienarenmoesten de echte

het gezangvan de echte nachtegaal.Maar

om te gaan. Hij is toen heel stilletjes de

nachtegaalgaan halen. Maar toen ze hem

nu wond hij iedere ochtend en iedere

deur uit geslopen.Toen het liedje van de

brachten in die mooie gouden kooi, toen

avond de kunstvogel op. Maar eenswond

nachtegaalover was zei de keizer tegen

lag de nachtegaalheel stilletjes op de

hij de nachtegaalop, toen er halverwege

de nachtegaal:"Nachtegaal,je hebt m'n

vloer van de kooi. De keizer dacht dat de

het liedje iets van binnen knapte. Ineens

leven gered, hoe kan ikje belonen?" En

nachtegaaldoodwas gegaarT,
dus hij deed

hoorde je alleen maar: 'Grrrrrrrrr.'De

de nachtegaalzei: "Uwe majesteit, ik heb

de kooi open. Op dat moment sprong het

keizerlijke klokkenmaker werd er bij

tranen in uw ogen gezien. Dat is voor

vogeltje op en vloog het uit het raam.

gehaald en het vogeltje werd helemaal

mij al beloning genoeg.Want ik wil heel

"Ach," zeiden de mensenop het hof,

uit elkaar gehaald.Uiteindelijk zei de kei-

graag voor u zingen als u mij belooft

"wat een ondankbaar dier. We hebben zo

zerlilke klokkenmaker: "Hier is niks meer

dat u mij nooit meer in een kooi stopt en

goed voor 'm gezorgd hier, en hij vliegt

aan te doen. Er zit geenleven meer in!"

nooit meer aan twaalf linten zult binden."

meteenhet raam uit zodra hij kan. Maar

Vanaf die dag ging het heel slecht met

De keizer zei hierop: "Je mag hier komen

het maakt niet uit hoor, want wij heb-

de keizer. Hij had geen echte nachtegaal

en gaan zoalsje wilt." "Dan beloof ik dat

ben hier een prachtige kunstvogel!" En

meer en ook geen kunstvogel en hij werd

ik terug zal komen," zei de nachtegaal.

opnieuw wond de keizer het vogeltje op.

zieker en zieker. De keizer hield op met

De keizer ging slapen en toen hij de

En opnieuw zong het vogeltje hetzelfde

eten en op een dag kwam hrj z'n bed zelfs

volgende morgen wakker werd stonden

liedje. En aan het einde van het liedje

niet meer uit. Toen begonnende mensen

zijn dienaren bij de deur. Ze waren er van

klapten de mensen allemaal: "Prachtig,

te praten: "Weetje, de keizer gaat dood,

overhrigd dat hij die nacht dood was ge-

de keizer gaat dood." Op een avond lag

gaan. Je kunt je voorstellen hoe verbaasd

prachtig, prachtig!" Alleen de keizer was

_to
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bloemen open. In 7979 werd de nachte-

ze waren toen ze de kamer inslopen. Daar

echter nog zelden opgetekend,maar

stond hij: helemaal gekleed in zijn mooi-

waarschijnlijk worden ze nog door velen

gaal vervangen door Draak Lichtgeraakt,

stekleren.met blosjesop zijn wangen.

verteld of voorgelezen (voor het slapen

maar in 1999 keerde de ChineseNach-

Er werd een heel groot feest gevierd,

gaan). In Nederland is het verhaal van

tegaal terug in het amusementspark.Het

van 's morgens vroeg tot 's avonds laat,

de ChineseNachtegaal slechts eenmaal

paleis van de keizer van China werd ge-

want de keizer leefde. Toen de keizer die

opgetekenduit de volksmond in de

bouwd, naar ontwerp van Ton van de Ven

avond naar bed ging en z'n keizerlijke

Utrechtse wijk Lombok in 2000.

en het verhaal van de ChineseNachtegaal

pyjama had aangetrokkenen onder z'n

Het kunst- of cultuursprookje van de Chi-

wordt hier verteld en getoond.

keizerlijke laken lag, keek hij naar het

neseNachtegaal is vanafde schrijftafel

open raam. Daar zag hij het silhouet van

verzonnen door Hans Christian Andersen

Het gebruik van sprookjesthema's,al dan

de nachtegaal.De vogel begon te zingen.

in 1844. Zoals zo veel sprookjesheeft

niet in een modem jasje, is momenteel

De mensen zegger'dat vanaf die dag de

ook dit verhaal een moraal: werkelijke

erg populair. In Venlo werd in 2006 nog

nachtegaaliedere avond een slaapliedje

schoonheidbehoorje niet te vervangen!

eenjeugdopera van de ChineseNachte-

zong voor de keizeg die nog lang en

Kunstenaars,musici, programmamakers

gaal opgevoerd. Ook zijn er theaterstuk-

gelukkig leefde...'

en parken werden geinspireerddoor het

ken (zoalseen - bewerkte- versie in

sprookje. Zo is Le Chant du Rossignol,

SoestenAmsterdam dit jaar), fllms en

Sprookjesworden vaker (al dan niet

een ballet van George Balanchine met

een musicals op het sprookje gebaseerd.

bewerkt) verteld door verhalenvertel-

muziek gecomponeerddoor Igor Stra-

In eenAmerikaanse televisieversieuit

lers, die steedsvaker worden ingezet in

vinsky, gebaseerdop het verhaal.

1983wordt de keizer gespeelddoor Mick

musea,bij openingen van gebouwen,

Yanaf 7952 had de ChineseNachtegaal

Jagger.Het sprookje van de Chinese

bruggen en dergelijke, en tijdens speciale

zijn eigen plek op een tak in het Sprook-

Nachtegaal is daarmeeniet het enige in

gelegenheden.In de alledaagsemonde-

jesbos in de Efteling, naar ontwerp van

zijn soort. In Utrecht werd dit jaar een

linge overlevering worden de sprookjes

Anton Pieck. Door zijn gezang gingen de

bewerking van het sprookje vanAssepoesterin dans uitgevoerd, kinderen
wordt (op school) opgeroepenhun eigen
sprookje te schrijven ofte vertellen, en
het sprookje is nog steedspopulair in
(kinder)boeken en (Disney)fi lms.

Meer lezen?
H.C. Andersen. Sprookjesen vertellingen
- vert. uit heÍ Deens door lV. van Eden.
- 9e dr - Bussum 1975,p. 479-485.
M. Bijl. Sprookjes van de Efteling. 6e dr
Den Haag 1978,p. 26-3j.
Nationaal Museum van Speelklok tot
P ierement www.museumsp eelkl ok.nl
N ederlands e volksverhalenb ank vww.
verhalenbank.nl id.m LOMBO590 en
RKOMAUTROO3O.
Illustraties
Aquarellen van Ruth Koser-Michaëls, in:
Hans Christian Andersen/Karl Hobrecker. - Berlijn, 1938 (collectie Meertens
Instituut). Foto door R.A. Koman, 2007.

Wilt u zelf (lokale) verhalen verzamelen
ofuw eigen vertelde verhalen beschikbaar stellen voor wetenschappelijkonderzoek?Mail : ruben.koman@meertens
knaw.nl
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