
Vogels in Mythen en Legenden (II)

Aardig is te zien, dat ook hier de Kraanvogel ,
er wordt van de

Witte Kraanvogel gesproken, symbool is, zoals dit ook bij de Woord Ameri-

kaanse Indianen het geval was, zij het dan in een andere functie.

Een ander verhaal is dat van het Zonnepaleis en de Vogel van

de Dauw. Hier is sprake van een zuiver symbolisch dier, een vogel met

drie poten, levend in een boom van duizender voeten hoog, nabij de bron

van de dauw. Hij heeft gouden veren en legt 'gouden eieren, waaruit kuikens

met rode kammen geboren worden, welke diertjes elke morgen zijn roep be-

antwoorden, Deze driepoot is de Haan des Hemels en de hanen beneden zijn

de afstammelingen van deze haan, aldus zeggen de Chinezen.

De Vogel met één Poot is een ander verhaal van een student in de

geheimen der magie» Hij zag oen wonderlijke vogel met één poot. Het dier

nam water in de snavel e:i blies het weer als regen uit. De vogel blijkt
in dit verhaal een regenmaker te; zijn, door Confucius shang yang genoemd,

en ververoorzaker van watersnoden. De vogel werd eens voor de troon van de

Vorst van Oh'i waargenomen, hinkend op één poot, zodat de bevolking tijdig

tegen waterrampen kon worden behoed. Sindsdien zouden de kinderen het

spelletje spelen van "shang yang", rondhinkend op één been, de wenkbrauwen :

samengetrokken en zingend, dat het gaat regenen.

We mogen hieruit in ieder geval afleiden, dat in de prille

oudheid vogels werden waargenomen, net als nu, die hinkend op één poot

rondhipten. We zien dit vaak bij onze steltlopers. Alsof ze het niet de

moeite waard .'inden hun andere poot erbij Le halen, waarneer ze zich een

paar meter willen verplaatsen.

i) Wat duidelijker: mogen we daarom de vraag stellen, of China van huis uit

een vcgelarm land was en dit misschién nog is?

In de mythen en legenden van China spelen - voor zover ik thuis

kan nagaan - de vogels een zeer bescheiden rol, hoewel de Chinezen over

een onuitputtelijke voorraad góden beschikke. Er zou dus best een “vogel-

hoofdrol” bijgeweest kunnen zijn. Missdien ligt dit in het feit, dat China

van huis uit vogelarm is weet het niet. Er worden toch wel veel

dieren genoemds god van het paard, de hond, het varken, scorpioen, draken,

de tijger, maar ook god van de regen, wind, vorst, thee, zout, goud tot

zelfs de god van de pokken (en andere ziekten), van zangers, schilders,

dichters, brilleslijper s, wijnen, vroedvrouwen, bordelen, vernissen, god

van de wreedheid, wraak, ogen, tanden, neu
,
tong, juweliers, rovers, apen,

metselaars, timmerlui, luizen en nog vele anderen, maar daarbij vond ik

geen vogel. Toch komt op enkele plaatsen de vogel wel in het spel.
Allerlei min of meer grote “machtigen”, die dan plotseling tot

de wonderlijkste dingen in staat zijn, geven in deze literatuur een duide-

lijke toon aan, zoals keizers, tyrannen, filosofen, wijsgeren en zo

de het bijvoorbeeld eens, dat twee van zulke lieden elkaar ontmoetten. Ze

hadden samen in hetzelfde Paleis der Abstractiën gestudeerd en waren dus

wel tot iets in staat. De een prees de ander dat hij machtig was en de zee

kon laten leeglopen, heuvels kon veranderen en nog meer van zulk soort

dingen, maar dat die andere toch niet, zoals hij, die een, zijn hoofd kon

afzetten en laten opstijgen in de ruimte en het hoofd later weer op zijn

nek kon laten terug keren. Hij wilde dit wel even bewijzen, mits dan de

andere als tegenprestatie de Lijst der Onsterfelijken, die hij in zijn

bezit had, zou verbranden. De eerste had er belang bij dat die lijst ver-

dween. Na veel vriendelijkheden over en weer gebeurt het. De eerste slaat

zichzelf het hoofd af, dat weldra hoog in de lucht zweeft. Maar juist als

de andere er aan denkt de lijst te verbranden komt een grotere god, die dit

allemaal had aangezien, tussenbeiden. Dit was de Oude Onsterfelijke van

de Zuidpool die iemand opdracht geeft zich in een kraanvogel te veranderen

en het hoofd terug te brengen, waardoor de bedrieger wordt ontmaskerd.
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In de Kwan Yin Legende wordt het Vitte Vogel Nonnenklooster ge-

noemd, hoewel niet blijkt, waarvan deze naan is afgeleid. Een prinses, die

dit klooster verkoos en in de keuken moest werken, vraagt de Zeedraak een

wel te graven bij de keuken, een tijger zorgt voor brandhout en de vogels

dragen alle groenten aan.

Bij de Chinezen beoorlogen de góden elkaar ook wel, waarbij dan

allerlei hinderpalen in het veld worden gebracht. Is bijvoorbeeld een

strem nadelig voor de vijand, dan draagt de Stormgod een steentje bij,
hoewel dan niet duidelijk wordt hoe diezelfde Stormgod, die met evenveel

recht door de vijand te hulp geroepen kan worden, deze dubbele hulpverlening
zonder gezichtverlies weet op te lossen. Maar het ónmogelijke is mogelijk
in mythen en legenden en zo zien we de ene veldheer plotseling de macht

krijgen, om zijn tegenstander in een vogel te veranderen, K'oeng Hsüan

wordt een Eenogige P auw en komt daardoor buiten spel te staan.

Zeer bekend zijn de heldendaden van de heiligeaap Soen Hou Tz',
in de Chinese literatuur een belangrijke figuur die een god werd en bijzon-

dere macht bezat. Hij kon bv. met één sprong een afstand van wel 108,000 li

overbruggen, dat is ongeveer 64.800 kilometer en dit doet dan nu wel sterk

denken aan de raketmcgelijkheden in onze moCerne wereld. In vele Chinese

tempels vindt men zijn wonderen terug en in vele landstreken werden hem

offers gebracht en zijn metgezellen zouden de gibbon en de kraanvogel zijn.
Veer de Kraanvcgel, steeds met name genoemd en die waarschijnlijk in de

Chinese folklore toch wel als de belangrijkste vogel wordt gezien.
V/at erg geheimzinnig is dan opeens het verhaal over het Yerenvolk.

De lichamen van deze mensen zijn met een wollig dons bedekt en ze zouden

vleugels hebben, inplaats van armen, waarmee ze korte afstanden kunnen

vliegen. Aan de uiteinden van de vlerken bevinden zich klauwen, die als

handen dienst doen. Onwillekeurig denken we hier aan de vleermuis. Maar

hun neuzen zijn als snavels, dus toch duidelijk de vogelverwantschap. Een

zachtaardig vnlk, met goede stemmen en ze zingen gaarne balladen. Als iemand,
aldus zeggen de Chinezen, dit volk vil bezoeken, moet hij heel ver naar het

■zuidoosten gaan en dan maar vragen.

Tot zover wat ik, oppervlakkig gezocht, kon vinden over de invloed

van onze vogels in de mythen en legenden van de Chinezen. Opmerkelijk is hiei;
dat ik nergens het element "valkenjacht" tegenkwam. Trouwens, ook over jacht
in algemene zin viel niets te bespeuren, In zijn algemeenheid kan misschien

zeker wel gesteld worden, dat uit de mythkn en legenden van de volkeren

steeds weer blijkt, hoezeer vroeger de mensen dichter'Uj de natuur leefden

dan de moderne mens.

K. ten Haken

Voetnoten bij Mythen en Legenden van de NoordAmerikaanse Indianen:

, De valken speelden bij deze volkeren een belangrijke rol omdat men meende,
dat deze dieren bekend waren met de toekomst van de mens. Een karakterestieke

vogel van de prairie is de Palco sparverius (Prairievalk).
. Winterkoning .Troglodytes parvulus, bij ons ook "klein-Jantje", wordt in

Noord Amerika vertegenwoordigd door de verwante F. hiemalis. De meest

verspreide soort in de V.So is dan het huis-winterkoninkje (F. aédon of

T. domesticus, waarvan vele variëteiten bestaan. Hecht zich zeer aan de mens.

• Geitenmelker, in Noord Amerika Wippoorwill genaamd (Antröstomus vociferus)
en verwant aan de Europese geitenmelker. In de ocstelijke helft van de Y3.

wordt’hij Virginische geitenmelker genoemd. Nachtvogel, vliegt geruisloos en

roept; "Whip poor Whill".

. Witte reiger . Welke vogel in deze mythen wordt bedoeld wordt niet duide-

lijk. In Plorida leeft de grote witte reiger (Ardea oocidentalis), de grote
witte egret(Hero,lias agretta) en de kleine witte agret(Garzetta candidissiraa)J

. Ijsvogel. Tot deze familie (Alcedinidae) waartoe ook Alcedo ispida -
de

Nederlandse- behoort ,worden, aldus mijn gegevens, 6 geslachten met ongeveer

150 soorten gerekend. Het geslacht Ceryle; bijna uitsluitend Amerikaanse

ijsvogels. Ceryle alcyon in 1\T,A. de grootste en meest verbreid. }

. Zwaan In N.A. twee soorten van het geslacht Cygnuss C.americanus of

Columbianus (maakt fluitend geluid) en C.buccinator (trompettert).
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