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De natuur als leermeesteres van kunst en wetenschap
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Het is onbegonnen werk om alle facetten van de menselijke
fascinatie met vogels te beschrijven. Vogels worden
bewonderd om hun diversiteit in verenkleed, om hun jacht,
hun zang, hun paringsrituelen, om het simpele feit dat ze
kunnen vliegen (de meeste dan), hoe ze smaken, en nog
veel meer. Maar bovenal: ze symboliseren vrijheid. Over al
deze onderwerpen zijn boeken en boeken volgeschreven,
documentaires gemaakt en wat al niet. Dagelijks trekken
vele vogelliefhebbers met verrekijker en fotocamera eropuit om deze wonderlijke wezens in hun leefomgeving te
bespieden. De vogelaars zijn onderling verbonden middels
digitale hulpmiddelen, zodat zodra er ergens een zeldzaam
exemplaar wordt gespot, de hele gemeenschap daarvan
meteen op de hoogte kan worden gebracht. Velen laten dan
hun werk liggen, stappen in de auto en rijden naar de plek
waar het diertje was gezien, waar het vervolgens een drukte
van belang wordt.
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Vroege vogels
In hun pionierswerken uit de zestiende eeuw ruimden
Conrad Gessner (1516-1565) en Ulisse Aldrovandi (15221605) al veel plaats in voor de vogel. Er waren al veel
verschillende soorten bekend, dus dat was niet zo vreemd.
De meeste werken van Aldrovandi werden na zijn dood
gepubliceerd. Tijdens zijn leven verschenen maar vier
delen van zijn omvangrijke serie over dieren en gesteenten. Maar liefst drie daarvan gingen over vogels. En hoewel
iemand als Mark Catesby (1682-1749) een dikke eeuw
later zoveel mogelijk van het dier- en plantenleven van
het zuidwesten van Noord-Amerika wilde beschrijven,
vormden ook bij hem de vogels de hoofdmoot van zijn
verhaal. Deze voor de West-Europeaan van het begin van
de achttiende eeuw grotendeels onbekende exotische
exemplaren werden door Catesby in al hun prachtige
kleuren afgebeeld. In diezelfde jaren mocht ook A Natural
history of uncommon birds (1743-1751) van George Edwards
(1694-1773) zich in een enorme belangstelling verheugen,
mede vanwege de vele mooie ingekleurde afbeeldingen.
In de tweede helft van de achttiende eeuw groeide
ook de interesse voor de inheemse vogels. Met de Nederlandsche vogelen (1771-1829) als indrukwekkend voorbeeld.
In die jaren maakte de in Paramaribo geboren Fransman
François Levaillant ( 1753-1824) reizen door Afrika,
Amerika en de Indonesische archipel, waar hij vele vogels
ving en beschreef. De meeste vogels stuurde hij naar de
Nederlander Jacob Temminck die Levaillants reizen
financierde. De collectie van Temminck is via diens zoon
Coenraad Temminck terechtgekomen in het Rijksmuseum
van Natuurlijke Historie in Leiden, het tegenwoordige
Natural is. Levaillant maakte bij thuiskomst werkelijk
prachtige series boeken, zoals bijvoorbeeld die over de
papegaaien (Les perroquets). Van een buitencategorie zijn
de boeken waarin onder andere de paradijsvogels en de
toekans staan beschreven. De afbeeldingen zijn van de
hand van Jacques Barraband ( 1768-1809 ). De vogels
worden op twee manieren afgebeeld, gedrukt in zwartwit en in kleur, gemaakt met een techniek die à la poupée heet. Waar gewoonlijk de kleuren na afdruk van de
ets op het papier werden geschilderd, werd bij à la poupée
de kleur al op de koperplaat aangebracht. Het was dus
een vorm van kleurendruk. Daarna werd de afbeelding
op het papier nog verder bijgekleurd; dan werden de
accenten toegevoegd. Levaillant probeerde zo nu en dan
wel iets te laten zien van de eigenschappen van de vogel,
maar de vogels staan er in de meeste gevallen erg statisch
op. De man die in het tonen van vogels echt verandering
bracht, was de 'Franse Amerikaan' John James Audubon
(1785-1851) in zijn Birds of America. Audubon beeldde
de vogels niet alleen in hun leefomgeving af, dus met hun
voedselplant of prooidier, maar ook op ware grootte.
Een groter vogelboek had men nog nooit gezien. De
afmetingen van het papier zijn 100 bij 73 centimeter. De
435 beschrijvingen en afbeeldingen van vogels, die soms
in kunstige bochten werden getoond, omdat ze, zoals
de flamingo, zelfs voor een boek van een meter hoog te
groot waren, werden tussen 1827 en 1838 in delen uitgegeven. In Nederland is slechts één exemplaar in een
publieke collectie. Alleen de toenmalige directeur van het
Teylers Museum, Martinus van Marum, durfde het aan
om een abonnement op de serie te nemen. Er zijn wereldwijd nog 120 exemplaren van het werk. De Artis Biblio-
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theek moet zich helaas 'behelpen' met de heruitgave van
het werk in een veel kleiner octavo formaat.
The Birds of America kan inderdaad worden gezien als
een prestatie van formaat. De enige die zich in de negentiende eeuw met Audubon kon meten, of sterker nog,
iemand die hem misschien wel voorbijstreefde, was de
Engelsman John Gould ( 1804-1881 ), ook wel 'birdman'
genoemd. Het gunstige toeval wil dat er in de Artis Bibliotheek van zijn vele series slechts één ontbreekt. Reden
genoeg om hier eens wat dieper op Gould in te gaan.

Lithografieën
In de klassensamenleving die Engeland in de negentiende
eeuw was (en volgens sommigen nog steeds is) lag het niet
direct voor de hand dat de zoon van een tuinman zich
opwerkte tot de meest gerespecteerde ornitholoog van
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het land. Toegegeven, de vader van John was de tuinman
van Windsor Castle, maar toch, een tuinman. De jonge
Gould hielp zijn vader en vestigde zich na verloop van
tijd ook als tuinman in Ripley Castle in Yorkshire. Hij
bleek een enorm talent voor het opzetten van dieren te
hebben. Zo zeer zelfs dat hij zich al in 1824 in Londen als
zelfstandig taxidermist kon vestigen. Hij kreeg veel
opdrachten van het museum van de Zoological Society,
dat vanuit de hele wereld allerlei dieren kreeg toegestuurd. Drie jaar later werd Gould aangesteld als conservator van het museum. In die jaren kreeg het museum
een groot aantal vogels in het bezit die waren verzameld
in de Himalaya. Veel van de dieren waren niet eerder
beschreven. Samen met de natuurhistoricus Nicholas
Aylward Vigors maakte Gould zijn eerste boek, dat
zoals te doen gebruikelijk, in afleveringen verscheen:
A Century of Birds from the Himalaya Mountains (1830-1832).
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De beschrijvingen waren van Vigors en de afbeeldingen
van Elisabeth Coxen, met wie Gould in 1829 was getrouwd. Tussen 1832 en 1838 publiceerde Gould The Birds
of Europe en opnieuw maakte zijn vrouw de afbeeldingen.
Gould zag zijn naam gevestigd. Daar waar Audubon nog
gebruik maakte van etsen en gravures, waren de afbeeldingen van Gould lithografieën, ofwel, steendrukken.
Deze vlakdruktechniek was rond 1798 ontwikkeld door
Alois Senefelder. De afbeelding werd met een vet krijt
getekend op een zorgvuldig geprepareerde vlakke steen.
Wanneer er eerst water en daarna inkt over de steen
werd geleid, hechtte de inkt zich aan het (drooggebleven)
vet, maar kwam door het water niet in aanraking met het
deel van het natte stenen oppervlak waar niet op was
getekend. De op die manier geïnkte tekening kon dan
worden afgedrukt. De lithografie, die dus op de afstotende werking van water en vet is gebaseerd, is momenteel
de meeste gebruikte (offset) drukmethode. Al gebeurt
dat nu niet meer met steen, maar met platen van kunstof
of metaal en rubber die om een rol worden geplaatst.
Het voordeel van de lithografie is dat er nog veel
nauwkeuriger, verfijnder getekend kan worden dan bij
etsen of gravures mogelijk is. Ook was het gemakkelijker
om meer nuance in de lijnen en vlakken aan te brengen:
het was voor het eerst mogelijk om grijstonen aan te
brengen, waardoor ook kleuren geraffineerder konden
worden aangebracht. Na verloop van tijd perfectioneerde
Gould zijn productiewijze, die steeds efficiënter werd.
Hij maakte gebruik van een aantal vaste tekenaars, lithografen en inkleurders. Je zou bijna kunnen spreken van
een industriële aanpak, ware het niet dat het vooral
handwerk was.
Maar zover was het nog niet. Gould nam in 1838 een
verlof van twee jaar voor een reis naar Australië, om net
als Maria Sybilla Merian (1647-1717) en Catesby vóór hem
de dieren in hun natuurlijke leefomgeving te bestuderen

en vooral om ze te vangen. In werkelijkheid betekende
vangen: doodmaken. Meestal werden de dieren geschoten,
maar dat moest wel heel voorzichtig gebeuren. De vogels
mochten niet kapotgaan. Bij het vangen van paradijsvogels bijvoorbeeld werd gebruik gemaakt van lokale
jagers. Zij schoten de dieren met pijl en boog uit de bomen.
De pijlpunt was daarbij vervangen door een stomp stuk
metaal of steen. Het dier werd dus niet doorboord, maar
uit de boom 'gestompt'. Bij de nog veel kleinere kolibries
werd de hagel in de patronen wel eens vervangen door
zand of zout en soms werden de vogels ook wel gevangen
door lijm te smeren op de takken waar ze regelmatig
neerstreken.
Niet lang voordat het gezin op de boot stapte, was
Gould door de vijf jaar jongere Charles Darwin gevraagd
om de vogels te beschrijven en af te beelden die hij op
zijn reis met de Beagle had verzameld. Gould stemde
toe. Hij maakte de meeste beschrijvingen en alle schetsen
van de vogels, die vervolgens weer door Elizabeth Gould
'op steen' werden overgebracht. De lithografieën werden
gepubliceerd in het derde deel van The Zoology of the
Voyage of H.M.S. Beagle. Gould hielp Darwin een stuk
verder met het ontwikkelen van zijn evolutietheorie, door
hem erop te wijzen dat de vinken die hij had meegenomen
van de Galapagoseilanden verschillende soorten vertegenwoordigden. Voor Gould was zijn bijdrage aan de gedachtenvorming van Darwin niet iets om trots op te zijn: hij
heeft zich nooit door Darwin laten overtuigen.
De reis naar Australië was een groot succes. Het
gezin keerde in mei 1840 terug met een enorme hoeveelheid gegevens. De eerste zeven delen in groot folio
(alle series die Gould zou maken zijn even groot) werden
uitgegeven tussen 1840 en 1848. Van deze Birds of Australia
verscheen tussen 1851 en 1869 nog een supplement. In
totaal werden er 681 soorten in dit werk beschreven en
afgebeeld. De meeste schetsen waren al in Australië
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Dikbekrupsvogel
(Gould, 1875-1888),
vol. 2

gewoonten, zoals in dit geval, welke plant of planten de
kolibrie als waardplant had. Nadat er al een flink aantal
delen van de serie was verschenen, zag hij er pas in de
Verenigde Staten voor het eerst een vliegen. Hij was
hooglijk verbaasd over de duizelingwekkende snelheid
van de vleugelslag.

Straat pomp

gemaakt door Elizabeth Gould. Zij was ook verantwoordelijk voor de eerste 84 lithografieën die na thuiskomst voor het boek werden gemaakt. Het zou echter
haar laatste grote project worden. Zij stierf in 1841 op
37-jarige leeftijd in het kraambed bij de geboorte van
haar achtste kind, Sarah Gould. Haar bijdrage aan Goulds
werken was groot. Ze maakte zeker 600 lithografieën
en nog veel meer schetsen. Na de dood van zijn vrouw
riep Gould de hulp in van beroemde kunstenaars als
Joseph Wolf (1820-1899) en Henry Richter (1821-1902).
John Gould maakte in de loop van zijn leven nog veel
meer series, zoals The Birds of New Guinea and the Adjacent
Islands ( 1875-1888) met daarin onder andere een overweldigende hoeveelheid paradijsvogels, die allemaal vliegend in hun natuurlijke leefwereld werden afgebeeld. En
ook de even prachtige vijfdelige serie over de kolibries
van de wereld: A Monograph of the Trochilid;;e, or Family of
Humming-birds (1849-1861). Die serie laat goed zien hoe
Gould na zijn reis naar Australië te werk ging. Ofschoon
hij nog wel zelf verzamelde tijdens zijn reizen - hij ging
nog regelmatig naar het vasteland van Europa en maakte
ook nog reizen naar de Verenigde Staten en Azië - was
dat niet de manier waarop hij aan de meeste gegevens
kwam. Net als Conrad Gessner en Carolus Linnaeus vóór
hem beschikte Gould zelf over een netwerk van verzamelaars, en kreeg hij veel van de aan het zoölogisch
genootschap gestuurde specimina onder ogen. In zijn
boek over de kolibries liet hij het opgestuurde dode
vogeltje als ware het vliegend afbeelden en nam hij de
beschrijving van de verzamelaar op in de begeleidende
tekst. Dikwijls kon hij daaruit niet alleen iets over het
gedrag te weten komen, maar ook over de voedings-
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De bijzondere John Gould figureerde ook in een boek
waarin een essentiële stap werd gezet naar het bewijs van
de oorzaak en de verspreiding van een epidemie. Tussen
1849 en 1854 werd Londen getroffen door de cholera.
De arts John Snow kwam al in 1849 met een theorie
over de oorzaak van de ziekte. In de tweede editie van
zijn boek On the Mode of Communication of Cholera (1855)
onderbouwde Snow zijn stelling dat de cholera niet door
het inademen van vervuilde lucht werd verspreid, maar
dat die werd veroorzaakt door het drinken van vervuild
water en dat de ziekte van mens op mens kan worden
overgebracht door in contact te komen met besmet
bloed of andere lichaamssappen. De veroorzaker was
volgens hem een germ, ofwel een bacterie. Snow kwam
tot zijn conclusie nadat hij het verspreidingspatroon van
de slachtoffers van de ziekte had ingetekend op een
plattegrond met de huizen van Londen. De straat waarin
John Gould woonde, Broad Street in Soho, werd op
31 augustus van dat jaar getroffen door een ernstige uitbraak van de ziekte. Binnen drie dagen waren 127 mensen
gestorven die in die straat of daar vlakbij woonden.
Gould die op 2 september weer thuis was gekomen van
een van zijn reizen, had gemerkt dat het water vreemd
rook. Hij dronk er niet meer van. Een van zijn huisgenoten
werd ziek, maar overleefde de cholera. Snow herleidde
met deze en andere gegevens de oorzaak van de uitbraak tot de pomp op Broad Street. Er is geen correspondentie van Gould overgeleverd die aan deze heftige
drie dagen refereert. De vele zieken in Soho kwamen
overigens terecht in het Middlesex-ziekenhuis waar ze
werden verpleegd onder toezicht van Florence Nightingale, die de maand daarop, in oktober, naar de oorlog
op de Krim zou vertrekken. Het was een kleine wereld.
Later die eeuw leverden Louis Pasteur en Robert Koch
het definitieve bewijs voor de theorie van Snow: cholera
werd veroorzaakt door een bacterie en werd in eerste
instantie verspreid door vervuild water. De relatie tussen ziektes en bacteriën was eindelijk bewezen. Bijna
tweehonderd jaar nadat Van Leeuwenhoek die kleine
dierkens voor het eerst had waargenomen.
Gould werkte ondertussen gestaag door. Hoewel
het merendeel van zijn werk bestaat uit vogelstudies,
heeft hij ook zoogdieren beschreven en afgebeeld. Zijn
bekendste zoölogische werk is The Mammals of Australia.
De keuze voor dat continent is niet zo gek, gelet op de
ook dan nog vele, voor Europeanen vreemde diersoorten die in Australië werden aangetroffen. Daaronder zijn
natuurlijk de buideldieren, een zogenaamde 'infraklasse'
van dieren waarvan er nergens zoveel voorkomen als in
dit werelddeel, zoals de kangoeroe en koala. En niet te
vergeten een van de wonderlijkste zoogdieren op aarde:
het vogelbekdier, een vooral in het water levend, op een
vogel lijkend en eierleggend zoogdier, dat pas in 1799
voor het eerst werd beschreven.
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Tot slot
Na zijn dood in 1881 lag er nog veel materiaal. Richard
Bowdler Sharpe (1847-1909), de conservator van de vogelcollecties van het British Museum en zelf ook een zeer
verdienstelijk auteur van vogelboeken, voltooide Goulds
boeken over de kolibries en de vogels van Nieuw-Guinea.
iedereen die door de boeken van John Gould bladert,
voelt zich bevoorrecht. Je ziet dat de ingekleurde lithografieën met veel zorg zijn gemaakt. De kleuren zijn vrijwel onaangetast vanaf het moment dat ze zijn aangebracht.
Dat komt natuurlijk omdat ze bijna nooit worden blootgesteld aan licht en lucht. Het verenkleed glanst waar het
moet (vermoedelijk door een toevoeging van eigeel). En
dan te bedenken dat er meer dan drieduizend dieren zijn
beschreven en afgebeeld, bijeengebracht in meer dan
veertig banden in groot formaat. Het is ontzagwekkend.
Deze tekst verscheen eerder als zeventiende hoofdstuk
in Hans Mulder, De ontdekking van de natuur. Amsterdam:
Terra, 2021.
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