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Koninklijk Paradijs
Gerard Ouweneel
Eén van de oudste musea in Nederland, het Dordrechts Museum, bestaat al 175 jaar. Het muse-
um vond dit jubileum een mooie aanleiding om de in 1710 in Dordrecht geboren kunstschilder 
Aert Schouman in de schijnwerpers te zetten. Het werk van deze aquarellist, etser en graveur is 
tamelijk onbekend en bleef ondergewaardeerd. Schoumans vogelaquarellen kregen wel faam, 
ook over de grenzen. Tot diens oeuvre behoren wandvullende ‘behangsels’ waarop hij exoti-
sche en inheemse soorten afbeeldde, vooral vogels die de menagerie van prins Willem V in het 
Stadhouderlijk Kwartier in ‘s-Gravenhage bevolkten. Op die behangsels zien we een bonte ver-
zameling vredig bijeen zijnde soorten afkomstig uit de gehele wereld, neergezet in typisch Ne-
derlandse landschappen. Uiteraard sierde één van Schoumans vogelaquarellen de uitnodigings-
kaart voor de opening van de tentoonstelling ‘Een koninklijk paradijs’, die ter gelegenheid van 
het jubileum werd ingericht. Op die aquarel had de schilder onder andere een Jufferkraan, een 
Roodsnaveltoekan, een Goudfazant, een Hop, een Zwarte Kroonkraan, een Koningsgier, een 
Zilverfazant, twee soorten ara’s, een Zonneral, een Kroonduif en een Zwarte Kaketoe weten 
onder te brengen. Op het originele werk staat ook nog een Secretarisvogel, waarvoor echter 
geen plaats was op de kaart. Schouman liet zich vooral inspireren door kleurrijke en afwijkend 
gevormde vogelfiguren. Begrijpelijk, want zijn het anno heden ook niet de kleuren en vormen 
van vogels die ons steeds opnieuw verbazen?

Om de soorten te determineren die Schou-
man ruwweg 250 jaar geleden portretteerde, 
konden vogelaars dus op excursie door de 
zalen van het Dordrechts Museum. Die 
excursie was extra inzichtverruimend omdat 
de schilderingen laten zien welke soorten in 
Schoumans tijd in West-Europa bekend wa-
ren. Paul Knolle en Ruud Vlek verrichtten die 
exercitie om het hoofdstuk ‘Aquarellen van 
vogels, andere dieren en planten’ te kunnen 
schrijven; het is één van de chapiters van het 
boek dat verscheen ter gelegenheid van de 
tentoonstelling. Dit boek telt 360 pagina’s en 
570 afbeeldingen, een bewijs dat de kunst-
schilder van aanpakken wist. Trouwens, dat 
idee rijst sowieso wanneer we door zalen vol 
met Schoumans geëxposeerde werk dwalen. 
Dordrecht had koningin Máxima genegen 
gevonden de tentoonstelling te openen. Die 
bereidwilligheid hield mogelijk verband met 
de plaats die destijds de vogelbehangsels 
kregen in het Huis ten Bosch, een transfer die 
het paleis ertoe bracht aanspraak te maken op 
de status van een koninklijk paradijs. De ope-
ning vond plaats in de historische binnenstad 
van Dordrecht en wel in de Augustijnenkerk, 
een gebouw dat dateert uit het eind van de 
13de eeuw. Het programmablad was gesierd 
met een Rode Rotshaan, een Groene Specht, 
wederom die Roodsnaveltoekan en bovenaan 
een Huismus. Was de keuze op Passer domes-
ticus gevallen om het publiek aan te tonen 

dat Schouman zich ook inliet met gewone 
vogels?
De genodigden was ingeprent uiterlijk een 
kwartier vóór aanvang van de openings-
ceremonie hun plaats in te nemen. Reeds 

Het omslag van ‘Een koninklijk paradijs – Aert Schouw-
man en de verbeelding van de natuur,’ de catalogus bij 
de tentoonstelling in het Dordrechts Museum, toont 
fraaie voorbeelden van uitheemse, maar ook enkele in-
heemse vogels. Het boek geeft een uitgebreid overzicht 
van het oeuvre van de kunstenaar.
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lang tevoren had zich bij de kerkingang een 
aanzienlijke drom in prinsjesdagstemming 
verkerend publiek verzameld, zodat de invités 
bij het binnenschrijden iets konden invoelen 
wat er in hooggeplaatste personen omgaat 
bij de entree van een officieel gebeuren. Op 
het vastgestelde aanvangstijdstip van de 
plechtigheid klonken buiten uitingen van 
vreugde. De koningin kwam binnen. Veel 
aanwezigen stonden op, in het midden latend 
of dit uit eerbied was dan wel om een glimp 
van haar op te vangen. Mede omdat destijds 
de bouwers hun schepping binnenin hadden 
verstevigd met het zicht ontnemende zuilen 
met een omtrek van vele meters, werd het in 
de achterste rijen een aardig geschuif van lie-
den die begrijpelijk van het gebeuren voorin 
niets wilden missen. Els en ik zagen boven 
de rijen uitgestrekte halzen niet meer dan een 
voorbijschuivende hoed van ruim bovenmo-
dale omvang.
De toespraken begonnen. Alras bleek dat de 
bouwmeester in zijn Augustijnenkerk destijds 
ook een nagalm had binnengesloten die sa-
men met de geluidsinstallatie de voordrachten 
onverstaanbaar maakten. Voor en na de door 
Máxima verrichte openingshandeling vertelde 
Midas Dekkers best olijke zaken, maar deze 
bleken uitsluitend voorbehouden aan een 

In de media werd veel aandacht besteed aan de openingsplechtigheid, die werd bijgewoond door Koningin Máxima.

beperkte kring lieden in zijn nabijheid. De 
openingshandeling bestond uit het beroeren 
van een knop waarna een gordijn neerging 
waarachter een zangeres en een gitarist ston-
den opgesteld. Deze brachten het vers ‘Mooi’ 
ten gehore. Daarna verliet de vorstin de 
kerk, omstuwd door functionarissen die haar 
begeleidden naar het Dordrechts Museum 
voor een rondleiding langs Schouman. Dat 
de koningin zelf niet het woord voerde, was 
voor menigeen ontnuchterend. Afgezien van 
haar hoed zagen we bij haar vertrek ook een 
flits van haar robe, een fraaie creatie waarvan 
de tint deed denken aan die van een tropisch 
regenwoud, de biotoop die met recht een 
koninklijk paradijs te noemen is.
Ruim een half uur later konden de genodig-
den zich naar het Dordts Museum begeven. 
Hare Majesteit was toen al vertrokken. Bij 
de ingang stond een in hoge mate boven haar 
thee zijnde dame die voortdurend herhaalde: 
‘Ze heeft bloemen van me aangenomen.’
Toen ik later op internet via Google en in 
andere media foto’s bekeek van Máxima’s 
rondgang door de zalen van het museum zag 
ik een foto die me trof: een exotische vorstin 
die, vergezeld door zeer Nederlandse mannen, 
opkijkt naar doeken met evenzeer exotische 
vogels in oer-Hollandse landschappen.


