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Er was eens een meisje met heel merkwaardige stembanden. Met één stemband was ze de hoogst
mogelijke sopraan, met de andere de diepste bas. Nee, nergens anders ter wereld bestond een meisje met
zo’n uitzonderlijke stembanden. Zong ze met haar linker een hoge toon, dan gingen alle kristallen glazen in
haar buurt aan het fluiten. Soms leek haar stem wel eens dwars door een ruit te priemen; dan gingen alle
honden van het dorp jankend op de vlucht. Zelfs de vleermuizen werden er zenuwachtig van. Haar lage
tonen dan weer, die ze door een trilling van haar rechter stemband teweegbracht, gingen zo onnaspeurbaar
de diepte in, dat het leek alsof het in de gewelven onder de huizen begon te galmen. Maar nooit klonk een
noot, hoe hoog of hoe laag ook, angstaanjagend. Nee, eigenlijk kon ze met haar fabuleuze gave aardig
overweg. Men zegt dat ze die van een vogel had, een vreemde vogel . . . Hij fluisterde haar iets in het oor.
En zij zong, de hele dag door.
Zullen de bloemen me vertellen,
de bomen, de rivier of ’t wuivende graan,
de trekkende gans, de zwaluw of de bazige haan,
zullen ze mij vertellen
wat er achter de horizont ligt,
die zo dichtbij dat ik hem aanraken kan,
en dat ik enkel dromen kan
van wat daar achter de heuvels ligt…?
De dorpelingen waren in de loop van de tijd aan haar wonderlijke gezangen gewend geraakt. Want zingen
was het liefste wat het meisje deed. Sommigen vonden het zelfs zo uitzonderlijk, dat ze niet meer zonder
hadden gekund.
Op een dag midden in de zomer, zo rond een uur of twee, kwam een reiziger uit een verre stad in het dorp
aan. Het was warm en de man ging de eerste de beste kroeg binnen. Hij dronk een bier met volle teugen.
Hij dronk er twee en drie en zijn tong wapperde in zijn mond als wasgoed aan de drooglijn. Een
talentenjager was hij en van een uitzonderlijk meisje gehoord had hij! Een uitzonderlijk meisje...? Ja, een
fantastisch verhaal, het moest een sprookje zijn, twee stembanden van goud! Van goud? Van goud! Waren
ze van goud?! Natuurlijk, want wat voor een stembanden, zeg nu zelf, toverden tonen tevoorschijn die
dwars door loden vensters gaan en gewelfde kelders laten weergalmen? Loden vensters en gewelfde
kelders?! Daar moest op gedronken worden, drie en vier, en de talentenjager betaalde alles. Daar woonde
het meisje, vertelden ze hem tenslotte, die straat naar beneden, daarna links en vlak naast de brug over de
rivier. Ze zong de hele dag, hoog en laag.
De talentenjager wapperde de kroeg uit, vervolgens halsoverkop naar beneden, met een zwaai naar links
en hij was zonder twijfel de rivier in gedoken als het meisje hem niet had tegengehouden. Ze gilde daarbij
wel even zo hoog, dat de talentenjager trilde als kristalglas net voor het aan diggelen vliegt. Maar
gevonden had hij wat hij zocht. Niet één minuut was te verliezen. Met zekere tred ging hij het huisje aan de
stroom binnen. Maar de schelle zon lag nog op zijn stadse ogen en het huisje was donker en koel. Daardoor
stootte hij zijn knie en hij vloekte in alle toonaarden, dat ze het in de kroeg boven in het dorp konden
horen.
De ouders van het meisje keken met verbazing de man uit de stad aan en boden hem iets te drinken aan.

Maar tijd had hij niet te verliezen, talentenjager was hij en hun dochter een groot talent dat door de wijde
wereld moest worden ontdekt. Zo’n talent, zo’n stem en het geld zou stromen, nog vlugger dan de rivier
aan hun huis. En met dat geld zou het zweet nooit meer van hun voorhoofd moeten parelen en zou het
meisje pinken als een ster aan het firmament.
Maar de vader van het meisje knikte alleen maar van nee.
Kom, kom, gouden stembanden had ze, maar ook goud moest worden opgepoetst, meende de
talentenjager. Ongehoord was haar stem! Gehoord moest ze worden! Harten zou ze breken! Ze stak de
nachtegaal naar de kroon! Nee, bleef de vader van het meisje knikken. Onverzettelijk als de eik voor het
huis was hij. Ach, ach, voor hun oude dag zou ze toch zorgen en niets zou hun ontbreken, probeerde de
talentenjager. Maar de eik bleef staan.
Toen kwakte de jager een beurs vol geldstukken midden op de tafel, tussen de kruimels. Nee, zo’n hoop
geld hadden de ouders nog nooit bij elkaar gezien! Als aan de grond genageld keken ze toe. De
talentenjager draaide aan zijn puntige snor, graaide in zijn zak en wierp nog een beurs naast de eerste.
Toen ging er een siddering door de eik en hij leek ter plekke in tweeën te scheuren. De vader stemde toe.
Binnen het jaar, bezwoer de talentenjager, zouden ze hier terug verschijnen en zelfs alle wankele karren
van het dorp zouden nog niet volstaan om haar rijkdommen naar huis te vervoeren! En altijd zorg zou hij
voor haar dragen!
Zo verliet de talentenjager het huis. Hij glunderde door zijn nieuw verworven schat en op weg naar de stad
zag hij zich al overladen met alle kostbaarheden van de wereld.
Aanvankelijk leek alles goed te gaan met het meisje. Zoals afgesproken zorgde de talentenjager voor haar
alsof ze een juweel was dat alleen het zachtste fluwelen kistje verdraagt. Hij speelde prins charmant, zij
was zijn kleine prinses. Hij verlangde ook niet zo erg veel van haar, tenslotte was ze nog maar een kind. Zo
hier en daar, beloofde hij, zou hij haar aan het steedse publiek voorstellen. Daar zou ze wat te zien krijgen!
Of het daar in de straten zoemde als in een bijennest, wou het meisje weten. Nooit eerder was ze in de stad
geweest.
Ze trokken van zaal naar zaal, van kermis naar kermis. De opwinding was groot, ooh en aah klonk het
overal en hier en daar sneuvelde een ruit, weergalmde het in de keldergewelven en gingen honden op de
vlucht. Ja, er was iets uitzonderlijks met die stembanden! Daar moest ze toch maar iets mee gaan doen!
Misschien wat meer dan enkel leuke landelijke deuntjes zingen. Fortuinen zou ze verdienen, ze kon de
wereld veroveren met haar stem! Of ze dat dan niet wou? Alles en iedereen zou aan haar voeten liggen! Of
lief meisje dat niet wou?
De talentenjager begon haar steeds meer op te porren, hij joeg haar stem de hoogte en de laagte in. Ze
gingen van dorp naar dorp, van stad naar stad. En haar stem werd nog beter dan voordien. Niets trilde
hoger, niets dreunde lager. Ze werd bekender en bekender. Iedereen wou haar horen en het publiek
verdrong zich voor het podium om een glimp van haar op te vangen. Nooit werden ze door een stem
heviger ontroerd! Het meisje genas hen op slag van hun dodelijke verveling. Het meisje stak de nachtegaal
naar de kroon!
En toch was ze nog steeds zo jong. Nu en dan had ze zelfs helemaal geen zin om nog op het podium te
staan en voor al die mensen te zingen, met hun glimmende neuzen en vieze tanden. Maar de jager joeg
haar verder. Goud, wat maakte het een verrukkelijk lawaai als het rinkelde! Een ster zou ze worden, even
hoog als de steden, met parfum en geurtjes als in een droom! Binnen het jaar zou ze teruggaan en haar
ouders overladen met alles wat ze verlangden!
Wat de talentenjager niet wist, was dat het meisje elke avond, na het optreden, met haar eigen stembanden

sprak. Ze waren zo moe, fluisterden ze op een avond. Nooit werd hun een beetje rust gegund. Nee, ze
hadden er eigenlijk geen zin meer in, zo kon het niet verder. Maar de volgende avond gingen haar hoge
gilletjes en haar diepe gedreun alweer door merg en been van menig bewonderaar. Het meisje kon niet
terug en de talentenjager hield haar stevig in het gareel.
Op een avond stond ze voor het eerst op de planken van een machtig operahuis. Chique heren en
opgedirkte dames hadden de hoogste prijzen betaald om zich een avond lang te laten betoveren door haar
stem. Gelikte schoenen, gelakte haren, alles schitterde de ogen kapot.
En toen kwam haar grote moment.
Maar er kwam niets.
De stem was weg.
Weg.
Het meisje huilde de ganse nacht, de talentenjager vloekte de hele dag door. Drie volle dagen sliep ze en op
de morgen van de vierde waren haar stembanden terug. Zo opgelucht had ze zich nog nooit gevoeld. Maar
toen waarschuwden de stembanden haar nog eens: als ze avond na avond werden afgebeuld, zouden ze
haar opnieuw in de steek laten! De talentenjager had er geen oren naar. In zoveel steden werden ze nog
verwacht, steeds beroemer werd ze en de mensen zouden het haar kwalijk nemen indien ze niet kwam
opdagen! Dit zouden ze haar niet vergeven, om de dood niet! En zo vlogen ze met de koets, die
ondertussen al door tien schitterende paarden werd voortgetrokken, naar steeds weer nieuwe steden.
Op een morgen bleef haar stem voor de tweede keer weg. Nergens waren de stembanden te bespeuren,
niet in de herberg, de kroeg, niet onder of in het bed. Ook niet in de tuin van de herberg om even een frisse
neus te halen. Weg waren ze, ervandoor. De volgende dag waren ze niet terug en ook de dag erop niet. Ze
bleven spoorloos, hoe veel het meisje ook sliep. Weken gingen voorbij, het meisje was diep ongelukkig en
de talentenjager was razend op haar. Al de afgezegde concerten, het was een afgang, een belediging! Maar
het hielp allemaal niets, de stembanden bleven weg.
De talentenjager was in alle staten. Nooit, schreeuwde hij, zou ze nog op de planken staan! Met een
lamlendig luie bliksem viel niets aan te vangen! Een vervelend stuk verwend was ze. Ze bracht hem het
bankroet nabij! Dit was het einde voor haar! Naar de hel met haar!
Toen stootte hij haar af.
Ze bleef achter, moederziel alleen.
De Jager ving een vogel,
hij ving hem in een strik,
om hem te leren vliegen,
de vogel in de strik.
Hij hield hem aan een leidraad
en liet hem uit als hij het wou,
de vogel aan de leidraad,
niet vogelvrij, maar vrij als de Jager het wou.
De vogel brak zijn vleugel,
de leidraad was te strak,
hij steeg op van ’s Jagers hand en brak een vleugel.

De leidraad was te strak.
Het meisje dacht, ik kan ’t alleen,
en steeg toen op naar ijle hoogten.
Immer meer en hoger en alleen,
klom ‘t meisje op naar eenzame hoogten.
Toen brak haar stem, ze brak in twee,
de vogel viel uit de lucht, hij brak zijn veer.
Het meisje zong niet meer, haar stem in twee.
En hij, de vogel, hij vliegt niet meer.
Op een dag werden de stembanden door een man met schoftenmanieren in een net gevangen. Hij had ze in
een boom zien hangen. En hadden ze hem niet aangesproken?
Wat goed, wat mooi,
wat ben je van plan?
Ik zat in een kooi
en moet aan de man!
En aangezien hij van het vele drinken, roken en hoesten zelf geen stem meer had, vond hij een koppel
nieuwe stembanden een niet te versmaden cadeau. Maar de hoge tonen, die eens door hun lieflijkheid het
kristal hadden doen huilen, werden bij de schoft schrille boren, terwijl de diepere tonen stinkende kraters
sloegen. Op een nacht gebruikte hij zijn stem om een gat in de muur van een bank te slaan; met zijn
drilboorstembanden priemde hij dwars door de dikke wand van de brandkast. Maar veel geluk had hij er
niet mee, want beladen met zakken vol goudstukken liep hij recht in de handen van de veldwachter die
hem meteen in de gevangenis opsloot. Daar stootte de schoft van pure ontgoocheling zijn vreemde
stembanden af en zweeg toen voorgoed.
Zo belandden de schor gekreunde stembanden uiteindelijk op een vuilnishoop buiten de muren van de
stadsgevangenis en zonder twijfel zouden ze daar zijn weggerot, als er niet toevallig een jongen was
gepasseerd. Hij hoorde iets, een zucht, een huiveringwekkende echo van een stem… Toen zag hij ze liggen:
een paar verweesde stembanden!
Niet rijker dan de straat was hij. Overdag verkocht hij citroenen op de markt en wanneer hij ’s avonds zijn
kraam naar huis duwde, keek hij wel eens links en rechts, op zoek naar iets dat hij misschien in de stad kon
verkopen. Maar deze stembanden zagen er wel heel speciaal uit, die wou hij het liefst voor zichzelf houden.
Want hij had niets en hij wou wel eens iets. Hij had al veel gevonden, maar meestal was het niet zoveel
waard, hing het nog maar met flarden aan elkaar of waren de kleuren helemaal weggesleten. Maar dit! Dit!
Toen hij ze probeerde, schrok hij. Dat stembanden zo konden klinken! Een beetje ruw en krakend als een
schorre kraai, dat wel, maar zo hoog en zo laag dat alles in de buurt ging trillen!
Krrrggh…
Wat gggoed, wat mmmooi,
wat ben je van plan?
Ik zzzat in een kkkooi
en mmmoet aan de man.
Hij kon ze smeren en als hij ze dan zelf probeerde, zou hij ervoor zorgen dat er niemand in de buurt was!
Mensen konden wel eens raar opkijken, als hij zo luidkeels door het dorp trok en alle kristallen serviezen
aan het fluiten gingen. Zijn buurman bijvoorbeeld, die rochelde alleen maar en als hij sprak, lag er oud
zaagsel op zijn stem. En dan had je er ook met een echt juweel in de keel . . . Nee, dit moest maar beter
niemand ter ore komen!

Zijn dorp vierde feest, met wimpels en vlaggen, met een burgemeester die zijn glimmende wangen bol
lachte en met kramen vol toeters, bellen en alles wat er in het dorp werd gesneden, gesmeed of gesmeerd.
Naast dat van hem, waar hij zijn citroenen verkocht, stond de carrousel. Hij was altijd verslingerd geweest
aan mallemolens, aan alles wat draaide en op en neer ging zoals de briesende paarden die je meevoerden
wanneer je het maar wilde. Wanneer hij genoeg citroenen had verkocht, dan wilde hij nog wel eens in het
zadel naast de gillende kinderen van het dorp. Zingen, zingen deed hij dan met zijn gesmeerde
vondelingen! Hij zong de pannen van het dak, de sterren van het draaiende uitspansel boven zijn hoofd, en
buiten dat en zijn paard was er niets meer. Zelfs niet het volk dat met opengevallen mond naar het
wonderbaarlijke gezang was beginnen luisteren.
Ken je het huis?
Op zuilen rust zijn dak.
De zaal glanst, ‘t vertrek schijnt zwak.
Marmeren beelden staan, ze staren me aan:
Wat hebben ze jou, mijn kind, toch aangedaan?
Ken je het wel? Ken je het wel?
Daarheen, daarheen wil ik met je gaan,
beschermd door jou, met jou alleen.
De opwinding was groot, ooh en aah klonk het en in de buurt sneuvelde een ruit, het weergalmde in de
keldergewelven en de honden gingen jankend op de vlucht. Maar ook die reiziger, een talentenjager op
doortocht, was het schouwspel niet ontgaan: deze jongen had goud in zijn stem! En had hij zoiets niet
eerder meegemaakt? Goud! Wat een verrukkelijk lawaai het maakte! Dit talent moest onder zijn hoede!
Dus schreeuwde hij het uit, dat iedereen het horen moest. Een hoogst briljante, éclatante stem! Je kan hem
hier niet houden! Harten zal hij breken! Hij steekt de nachtegaal naar de kroon!
Hij wipte op een paard van de carrousel en riep de jongen aan de overkant toe dat hij hem overal zou
brengen, van dorp naar dorp, van stad naar stad, van land naar land. Een toekomst als een robijn had hij!
Een zonde hem te kooien, schreeuwde de talentenjager. Ach, zuchtte het volk. Een zonde hem te kooien,
schreeuwde de talentenjager! Ach, zei het volk. Het had nog nooit zoiets gehoord. Ongehoord! Ze moet
gehoord, bulderde de talentenjager en hij was al zo bedwelmd door het gerinkel van klaterend goud, dat
het paard hem tenslotte van zich af wierp en de talentenjager in een andere wereld deed belanden.
Op datzelfde ogenblik stond wat verder een meisje toe te kijken. Die paardjes… Er hingen geen
schitterende koetsen achter, maar deze vond ze meer dan lief en helemaal niet zo wild en opgezweept als
door die halve gare! Spreken deed ze met niemand en ze had melancholische ogen. Maar toen ze de jongen
hoorde zingen, had ze opgekeken. Begon er geen vuurtje in haar ogen te smeulen? Rolde er geen hete
tinteling haar oren binnen? Herkende ze dan niet waar ze al die tijd naar had gezocht, waar ze nachten had
om gehuild, waar die afschuwelijke talentenjager haar mee had opgepookt! Haar eigen dierbare
stembanden?
En keek ze hem vervolgens niet smachtend aan? En kwam hij niet van zijn paard om haar iets uit zijn
kraam aan te bieden? Wisselden ze geen steelse blikken uit? En gingen ze niet wat later samen weg, in een
roes van verliefheid?
Niet dat hij veel van haar te horen kreeg, want zingen kon ze niet meer. Maar dat vond hij niet eens zo erg,
want hij praatte en zong voor twee. Maar op een nacht, toen het meisje en de jongen voor het eerst de liefde
bedreven, namen de stembanden met de hoge tonen bezit van het meisje. En sindsdien zongen ze samen,
als ze er zin in hadden en voor iedereen die het graag horen wilde, enig mooie duetjes. Ze staken de
nachtegaal naar de kroon.
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