
Themacafé weer van start, een terugblik 

Een Chinese nachtegaal en twee olifanten beten de spits af van het themacafé dat op 16 
september weer van start ging. Verhalenvertelster Lida Roegholt nam de gasten van het café mee 
naar de wereld van de sprookjes die muzikaal verbeeld werd door Heleen de Wilde op haar 
blokfluit. De middag begon met een sfeervol muziekstuk als introductie op het eerste sprookje.

Hans Christiaan Andersen vertelt over een Chinese nachtegaal die zo mooi zingt dat de keizer het 
vogeltje laat vangen om aan het hof, in een gouden kooi, zijn prachtige gezang te laten horen. Hoe 
is het mogelijk, vragen de hovelingen zich af, dat zo’n onopvallende vogel werkelijk hemelse 
klanken voortbrengt. Dan krijgt de nachtegaal concurrentie, er wordt een kunstvogel gemaakt die 
er veel en veel mooier uitziet, een echte bling-bling variant. Deze vogel wordt aanbeden door de 
hele hofhouding, de keizer voorop. Maar dan gaat de nep-nachtegaal stuk, iedereen is 
ontroostbaar en de keizer wordt ziek van verdriet. Hij kwijnt weg en reageert nauwelijks nog op zijn 
omgeving. Wie kan de keizer helpen? De echte nachtegaal natuurlijk! Die is naar het bos 
uitgeweken sinds de komst van zijn concurrent. Eenmaal gevonden brengt het betoverende 
gezang van de vogel de keizer weer tot leven.

Even betoverend waren de zangerige klanken van de blokfluit die Heleen de Wilde bespeelde toen 
het sprookje uit was.

Een heel andere vertelling gaat over de olifanten Hans en Parkie die op het Loo wonen in de tijd 
van stadhouder Willem V. De VOC brengt deze dieren mee uit Ceylon in 1786 als ze nog klein zijn. 
Wanneer de Fransen arriveren en de macht overnemen vlucht Willem V naar Engeland. De 
olifanten Hans en Parkie worden als een soort oorlogstrofee op transport gezet naar Parijs. Daar 
leven ze samen tot hun dood.
Lida Roegholt verteld bewogen over de lotgevallen van deze beide olifanten vanuit het perspectief 
van de vrouw van de olifantenoppasser James. Deze dierenverzorger heeft een vertrouwensband 
met de olifanten. De appeltjes die hij in zijn broekzak verstopt halen Hans en Parkie er met hun 
slurf uit. Op de lange reis naar Parijs vergezelt de oppasser met zijn gezin de dieren en vestigt zich 
in de Franse hoofdstad om bij hen te zijn. James verzorgt Hans en Parkie tot hun dood toe.

Achter het Loo staat een schuur die de Oude Olifantenschuur genoemd wordt. Het ruikt er nog 
altijd naar appeltjes …

Heleen de Wilde sloot de middag af met een fantasievolle melodie. En voor wie goed luisterde was 
het stampen van de olifanten hoorbaar.

Met genoegen hebben de gasten van het themacafé geluisterd naar rasvertelster Lida Roegholt  
die op boeiende wijze hen deelgenoot maakte van de frustraties van een Chinese keizer en de 
trouw van een olifantenoppasser. Begeleid door Heleen de Wilde op haar toverfluit.

En wat was het fijn dat niet iedereen meteen na afloop de jas moest pakken om naar huis te gaan 
maar dat men elkaar weer kon ontmoeten in de achterzaal onder het genot van een hapje en een 
drankje. Voor sommigen was het een weerzien na meer dan anderhalf jaar!

Hopelijk vult het café zich 21 oktober ook weer met belangstellenden. Van harte welkom om Rob 
over de Linden te horen spreken over de muziek van Bach met aandacht voor de tijd waarin hij 
leefde. Die tijdgeest is te horen in de muziek van Bach, dat zal Rob duidelijk maken. 
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