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Roos Holleman brengt de
magie van de vogelbalg terug
Kees Moeliker [directeur, Natuurhistorisch Museum Rotterdam; moeliker@hetnatuurhistorisch.nl]
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telt u zich eens voor dat een vogel die
plotsklaps sterft door een schot hagel
of een andere traumatische ervaring al
zijn veren zou verliezen. Zo’n beetje alle
boeken en andere geschriften die de basis
legden voor de kennis die we nu van
vogels hebben, zouden niet geschreven en
geïllustreerd zijn. Die zijn namelijk gebaseerd op opgevulde vogelhuiden – balgen
– verzameld door ontdekkingsreizigers en
natuurvorsers in de negentiende en (begin)
twintigste eeuw. Gelukkig blijven huid en
veren nadat ze tijdig van het vlezige vogelbinnenwerk gescheiden zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Zelfs onder primitieve omstandigheden in het veld kunnen
ze snel geconserveerd worden. Gestrekt
van snavel tot tenen en met een label aan
de poten, waarop tenminste de vindplaats
werd genoteerd, vormen balgen al ruim
twee eeuwen het tastbare archief van de
vogelwereld. Ze worden bewaard in natuurhistorische museumcollecties, zorgvuldig
gecatalogiseerd en taxonomisch geordend
– soort bij soort, familie bij familie. De drie
grootste natuurmusea, het Natural History
Museum (Londen), het American Museum
of Natural History (New York) en het
Smithsonian National Museum of Natural
History (Washington), beheren samen een
collectie van anderhalf miljoen vogelbalgen
van vrijwel alle circa 10.000 soorten die
er wereldwijd bekend zijn. Wij vullen onze
vogelcollectie doelgericht aan met balgen.
De teller staat momenteel op 1871.
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Verborgen bestaan
Dat slechts weinig mensen het fenomeen
en de waarde van de vogelbalg kennen,
is te wijten aan musea en vogelillustratoren. Musea exposeren opgezette vogels
en bewaren balgen achter de schermen,
in laden en dozen zorgvuldig en terecht
beschermd tegen verblekend licht en
vraatzuchtige insecten. Illustratoren benutten balgen optimaal door het verenkleed
in detail te reproduceren maar geven de
vogel op papier juist weer een natuurlijke
pose. Dat is natuurlijk nuttig voor de vogelherkenning, maar het karakter van de balg
als natuurhistorisch voorwerp gaat er mee
verloren. Het verwrongen uiterlijk, de gekruiste poten, de sporen van haastig of juist

G Roodhalsjufferduif (Ptilinopus porphyreus); pastelkrijt op papier, 52x76 cm. (Roos Holleman)

geduldig prepareren, de tand des tijds, je
ziet het niet meer terug in vogelillustraties.
De balg zelf leidt een verborgen bestaan.
Tentoonstelling en boek
Gelukkig brengt kunstenaar Roos Holleman de magie van de vogelbalg terug. Zij
raakte in de ban van de befaamde Britse
natuuronderzoeker Alfred Russell Wallace
(1823-1913) en volgde samen met schrijver Alexander Reeuwijk het spoor van
zijn ontdekkingsreis door het toenmalige
Nederlands-Indië. De balgen van de vele
duizenden vogels die hij daar verzamelde,

kreeg ze onder ogen in Engeland in de collectie van het Natural History Museum. Met
de hand van een kunstenaar en het scherpe
oog van een ornitholoog zette Holleman
de vogels van Wallace met pastelkrijt op
papier. De tekeningen van bijeneters,
baardvogels, boshoenders, paradijsvogels, jufferduiven, scharrelaars en andere
Indonesische vogelpracht dienden als basis
voor het project ‘Wallacea’. Dit project,
dat inmiddels resulteerde in een boek en
een tentoonstelling, is behalve een ode aan
het werk van Wallace ook een welkom en
welverdiend eerbetoon aan de vogelbalg.

G Chinese wielewaal (Oriolus chinensis broderipi), in 1856 door Wallace
verzameld op Lombok; balg, collectie The Natural History Museum,

G Dezelfde Chinese wielewaal (Oriolus chinensis broderipi); pastelkrijt op papier,
52x76 cm. (Roos Holleman)

NHMUK 73.5.12.1160. (Alexander Reeuwijk)

G De expositie ‘Roos Holleman: Wallacea’ duurt t/m 6 september 2020. (Kees Moeliker)
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Het boek ‘Wallacea’ met alle tekeningen
van Roos Holleman en tekstbijdragen
van George Beccaloni, Jean-Pierre
Geelen, Hein van Grouw, Alexander
Reeuwijk en Roos Holleman zelf
(Noordboek, ISBN9789056156350)
is voor € 24,90 te koop in de
museumwinkel en bij de boekhandel.
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Een grid met pasteltekeningen
De tentoonstelling ‘Roos Holleman:
Wallacea’ siert, met in totaal 33 pasteltekeningen, nog tot en met 6 september
2020, de wanden van onze Van
Roonzaal. Over die expositie zegt
Holleman: "Ik zie deze tentoonstelling als
een samenkomst van twee verzamelaars:
Wallace de onderzoeker in de natuur,
en mijzelf de kunstenaar op papier. De
werken exposeer ik in een groot grid,
een soort installatie, een ode aan de
diversiteit van soorten maar ook een
reflectie op de kunst van het ordenen
en de menselijke verzameldrift." F
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