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‘Johannes Goedaert, fijnschilder en ento-
moloog’ - dat is alles wat er op het boek 
staat, er is geen auteur en dat is niet al-
leen merkwaardig, maar ook niet zo han-
dig als men boeken op auteur wil rang-
schikken in de kast. Eerst binnenin staat 
‘samengesteld door Kees Beaart’, de ini- 
tiatiefnemer van de Goedaert-tentoon-
stelling die 19 november 2016 in het 
Zeeuws Museum werd geopend en van 
een conferentie die 15 en 16 maart van 
dit jaar in Middelburg werd gehouden 
(wat tevens de aanleiding was om dit 
boekje uit 2016 alsnog te bespreken). Ook 
de uitgever staat niet op de kaft of rug en 
in het colofon staat er bijvoorbeeld geen 
plaatsnaam bij. Bibliografisch geneuzel 
wellicht, maar toch wel belangrijk als  
publicaties netjes verwerkt moeten  
worden in verzamelingen of bibliotheken, 
of als er een boekbespreking over ge-
schreven moet worden …

In de inleiding van Pau Heerschap 
(wie is dat?) lezen we dat we te maken 
hebben met een boekje dat bestaat uit 
bijdragen van diverse auteurs met Kees 
Beaart als initiatiefnemer en stimulerende 
kracht. Na een gedicht van de voormalige 
Middelburgse stadsdichter J.H. Buma 
over Goedaert, maar opgedragen aan 
Kees Beaart, volgt het inhoudelijke deel 
dat uit zeven hoofdstukken bestaat. Dat 
begint met een schets van Kees Beaart 
over Johannes Goedaert (1617-1668) ‘in de 
lijst van zijn tijd’. Een tijd die gedeeltelijk 
nog in de Tachtigjarige Oorlog valt en 
waarin grote geesten grote onzin konden 
debiteren door slechts oude teksten te 
reproduceren. Zelf onderzoek doen was 
niet gebruikelijk en al helemaal niet aan 
insecten. Maar uitgerekend dat is wat 
Goedaert wél deed. Hier leren we ook 
dat hij opgeleid werd tot fijnschilder en 
dat zijn beroemde entomologische werk 
Metamorphosis Naturalis uit 1660 stamt 
en niet uit 1662 zoals algemeen wordt 
gesteld.

Daarna bespreekt de kunsthistoricus  
Fred G. Meijer Goedaert als tekenaar en 
schilder. Dan blijken er slechts acht land-
schapstekeningen, drie bloemstillevens  
en vijf landschappen in olieverf te zijn 
over gebleven, die hier alle worden af-
gebeeld en besproken. Goedaert was als 
fijnschilder lid van het St. Lucas-gilde  
en de penningkundige Chris Teulings be-
handelt de vraag welk nummer er op zijn 

gildepenning stond. Hoewel blijkt dat die 
vraag niet beantwoord kan worden, levert 
dit toch een boeiende numismatische 
bijdrage op.

Van pagina 51 tot 74 behandelt Kees 
Beaart de entomoloog Goedaert; zijn ma-
nier van werken en zijn driedelige werk 
Metamorphosis Naturalis waarin voor 
het eerst de gedaanteverwisseling van in-
secten wordt gepresenteerd. Via letterlijk 
uit Metamorphosis overgenomen en dus 
niet hertaalde teksten wordt nogmaals 
benadrukt dat het hierbij om origineel 
eigen werk gaat en niet om gekopieerde 
informatie. Die originele teksten blijken 
inderdaad nog goed te begrijpen. Door 
bijvoorbeeld rupsen op te kweken tot 
vlinders ontdekte Goedaert de gedaante- 
verwisseling. Dankzij zijn grote teken-
vaardigheid kon hij de verschillende 
stadia fraai op ware grootte afbeelden. 
Een aantal voorbeelden daarvan wordt 

hier in het boekje getoond en in detail 
besproken. Daaronder voor het eerst ook 
een afbeelding van een uitgekweekte 
sluipwesp, waarvan Goedaert de bete- 
kenis echter niet begreep.

Van Metamorphosis Naturalis zijn 
tussen 1660 en 1667 drie delen verschenen  
die door Goedaerts vriend de predikant 
Johannes de Mey vertaald zijn in het Latijn 
en in het Frans. Van het eerste deel zijn 
zelfs drie drukken verschenen. Het zijn 
vrij kleine boekjes op octavoformaat, 
circa 10,5x16 cm groot en 2 tot 3,5 cm dik. 
In een hoofdstuk van 49 pagina’s wordt 
de lezer door Kees Beaart uitvoerig  
geïnformeerd over de verschillen en 
overeenkomsten van die publicaties. 
Daarmee biedt dit hoofdstuk een schat 
aan informatie voor de ware bibliofiel. 
Vervolgens doet kunsthandelaar Frans 
Laurentius in enkele pagina’s verslag van 
zijn onderzoek naar het papier waarop 
de diverse delen zijn gedrukt. Dit vooral 
aan de hand van de watermerken. Maar 
waarom zijn die er eigenlijk en door wie 
werden ze aangebracht?

Het boekje wordt afgesloten met een 
verhandeling van Kees Beaart over de 
betekenis van en de waardering voor 
Johannes Goedaert in de loop der tijden. 
Goedaert deed alles zelf, van opkweken 
tot tekenen, etsen en desgewenst en 
tegen extra betaling inkleuren van de af-
drukken. Daarin werd hij later nagevolgd 
door onder andere Maria Sibylla Merian, 
vooral bekend van haar Metamorphosis 
Insectorum Surinamensium uit 1705. 
Ook J.C. Sepp volgde 100 jaar later deze 
werkwijze voor zijn ‘De wonderen Gods 
in de minst geachte Schepzelen...’. Hoe-
wel Goedaert met zijn kweken van in-
secten volgens Kees Beaart de bijl legde 
aan de wortel van de destijds gangbare 
opvatting over generatio spontanea is 
het de vraag of Goedart dat zelf ook zo 
zag, hoewel hij er wel over heeft geëx-
perimenteerd. Hij heeft er in ieder geval 
zelf niets over gezegd en dat is gezien de 
tijd waarin hij leefde wellicht ook niet zo 
vreemd. Wel waren Goedaerts werken in 
hun tijd bestsellers en nog lang daarna is Frontispice van Metamorphosis Naturalis.

Goedartia alboguttata. Foto: Kees Zwakhals
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er geregeld naar verwezen, onder andere 
door Carl Linneaus.

Ter afsluiting van deze uitgave wordt 
gesteld dat dit de eerste monografie over 
Goedaert is en als zodanig is het zeer  
geslaagd te noemen. Als fijnschilder 
was Johannes Goedaert één der velen, 
maar als entomoloog was hij een pionier. 
Hoewel de totale inhoud van het boek 
uit bijdragen van verschillende auteurs 
bestaat, is het duidelijk dat verreweg de 
meeste informatie over Goedaert door 
Kees Beaart wordt geleverd en de arge-
loze lezer vraagt zich dan ook af waarom 
zijn naam niet voor op het boek staat.

Na 400 jaar is er in Middelburg niets 
dat aan Goedaert herinnert, maar zijn 
naam leeft voort in een microvlinder 
Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758) en 
in die van een fraaie sluipwesp: Goedartia 
alboguttata. De naam Goedartia is in 1841 
geïntroduceerd door Friedrich Boie ‘zum 
Andenken eines der erster Entomologen 
welche den Schlupfwespen Aufmerksam-
keit schenkten’. En dan komt de vraag: 
waarop parasiteert die sluipwesp? Op de 
rups van de meriansborstel Calliteara pudi-
bunda die vernoemd is naar de beroemde 
collega fijnschilder-entomoloog Maria  
Sibylla Merian. Maar dat wist Boie niet.

Kees Zwakhals
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Paul-André Robert (1901-1977) was een 
Zwitserse kunstenaar en natuurhistoricus  
die onder libellenliefhebbers vooral be-
kend is om het compacte boekje ‘Les  
Libellules’ uit 1958. Decennialang was dit 
het meest gedetailleerde werk over de 
ecologie van de Europese echte libellen 
en juffers. De kleurenplaten, die elk de 
imago’s van één soort toonden met ken-
merkend gedrag in een karakteristiek 
landschap, zijn nog altijd ongeëvenaard. 
In een tijd dat ieder Europees land hoog-
uit enkele libellenkenners telde, die 
meest verzamelend en opprikkend te 
werk gingen, waren deze kunstwerkjes 
zelfs baanbrekend. 

Weinig mensen weten dat Robert 
vanaf zijn zestiende jaar tot vijf jaar voor 
zijn dood (dus ruim een halve eeuw!) 
werkte aan een monumentale mono- 
grafie van de Europese libellenlarven.  
Hij was zelf uiteindelijk te ziek om het 

nog uit te brengen en pogingen in de 
jaren 1980 om zo’n gewichtig werk uit te 
geven faalden. Het vereiste enerzijds het 
veel grotere publiek dat tegenwoordig 
bestaat en anderzijds, zoals Christophe 
Dufour zo mooi in het voorwoord zegt, 
een engel om het werk uit het vagevuur 
te redden. Die engel werd gevonden in de 
onstuitbare Christophe Brochard, die zelf 
ook bekend staat om zijn larvengidsen en 
in Robert een leermeester ziet. 

Hiermee verschijnt Roberts levens-
werk, onder redactie van een inter- 
nationale groep deskundigen, ruim 40 
jaar later alsnog. Het omvat alle 107 
verbluffende aquarellen in kleur van vol-
ledige larven, talloze pentekeningen en 
potloodschetsen, evenals de originele 
tekst in Frans en Duits. Wie denkt dat de 
illustraties ondertussen door de digitale 
fotografie zijn voorbijgestreefd, bijvoor-

beeld door het werk van hoofdredacteur 
Brochard zelf, ziet in de directe vergelij-
kingen die hij verschaft dat dit allerminst 
het geval is. Roberts extreme details her-
inneren ons (net als Brochards foto’s) er-
aan dat niet alleen volwassen libellen  
mooi zijn in hun kleurige ‘seksuele’ pracht, 
maar ook de subtiele ‘functionele’ larven, 
die allemaal perfect zijn aangepast aan 
hun verschillende zoetwaterbiotopen. 

Het is natuurlijk de vraag of dit de 
beste vorm was om deze schat te publi-
ceren. De redacteurs wilden Robert eren 
door geen afbreuk te doen aan zijn ori-
ginele werk. Daartoe plaatsen ze vooraf 
taxonomische kanttekeningen en waar-
schuwen dat Roberts tekst en kenmerken 
niet langer betrouwbaar zijn. Maar met 
A4-formaat, 320 pagina’s en harde kaft is 
het wel een lijvig en prijzig werk. Wellicht 
waren de tienduizenden libellenwaar- 
nemers die Europa ondertussen telt beter 
bediend met een overzicht van Roberts 
volledige odonatologische oeuvre. De 
meeste onder hen zullen immers ook 
de prachtige platen van imago’s, die 60 
jaar geleden verschenen (antiquarisch 
kan het boek wel 175 euro kosten) en 
waarvan er nu maar vijf zijn opgenomen, 
niet kennen. Bovendien gaat het in de 
inleidende hoofdstukken, waarin de 
liefhebbers die Robert inspireerde zijn 
lof zingen, natuurlijk ook vooral over dat 
invloedrijke werk en niet over het larven- 
boek dat volgt (al is het leuk om af te 
vragen wat het had gescheeld als dat wél 
tijdig was verschenen). 

Voor de kenners zijn Roberts ideeën 
natuurlijk wel intrigerend. Zo leek hij  
ervan overtuigd, afgaande op larvale  
kenmerken, dat de blauwe breedscheen-
juffer Platycnemis pennipes op de Balkan  
meerdere soorten omvatte. Wat de  

De larve van de sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis geschilderd door Paul-Andre Robert 
(links) en gefotografeerd door Christophe Brochard (rechts) laat de verbluffende accuratesse 
van Roberts talent zien.


