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L. C. Rookmaaker

De Gordon Atlas : achttiende-eeuwse voorstellingen
van het Zuidafrikaanse binnenland

Eerst in de tweede helfl van de I 8de eeuw
werd serieus begonnen met de
wetenschappelijke ontsluiting van het
(Zuid-)Afrikaanse binnenland. Een
belangrijke exponent van deze ontwikkeling
was de in Doesburg geboren Nederlander
Robert Jacob Gordon (I 743-1 795)'. Reeds op
zeer jonge leeflijd werd hij ingeschreven bij
de Schotse Brigade, waarover zijn vader het
bevel voerde. Gordon is zijn gehele leven als
legerofficier werkzaam gebleven hetgeen we
zeker niet moeten vergeten wanneer we de
nadruk leggen op zijn prestaties op andere
gebieden. Van begin 1773 tot mei 1774
verbleef Gordon om onbekende redenen aan
de Kaap de Goede Hoop, waarna hij weer
naar Nederland terugkeerde. Afrika had hem
kennelijk zo gefascineerd dat hij er graag nog
langer zou willen blijven. Op I juni 1777 is
hij voorgoed terug in Kaapstad, eerst als
officier in het daar gelegerde V.O.C. garnizoen
en van 1782 af als commandant van alle
troepen (met de rang van kolonel). Tijdens
zijn eerste jaren in zuidelijk Afrika was er
voor het leger weinig reden tot waakzaamheid,
waardoor Gordon de kans kreeg het
binnenland te gaan verkennen. In de periode
van eind 1777 tot januari 1780 maakte hij
drie expedities, die elk ongeveer vijf of zes
maanden duurden. Hij zag op die manier het
grootste deel van de westelijke Kaapprovincie
ten zuiden van de Oranjerivier (aan deze
rivier werd in november I 777 door Gordon
zijn huidige naam gegeven).

Na het uitbreken van de oorlog met de
Engelsen in 1781 en na zijn benoeming tot
commandant van het Kaapse garnizoen had
Gordon nauwelijks gelegenheid om Kaapstad
voor langere tijd te verlaten. Hij maakte nog
maar tbn tocht, van november 1785 tot maart
1786. Het doe1 van de vier expedities van
Gordon is niet opgetekend. Naast een
persoonlijk initiatief zullen waarschijnlijk het
in kaart brengen van de Kaapkolonie en het
vaststellen van de grenzen ervan belangrijke
aanleidingen geweest zijn.
Gordon toonde tijdens zijn expedities
interesse in praktisch alles wat hij zag of
vond. Hij venamelde grote hoeveelheden
gegevens over de fauna, flora, de stenen, de
mensen, het weer en de topografie van
zuidelijk Afrika. Deze gevarieerde belangstelling komt tot uiting in de dagboeken, die
Gordon tijdens zijn expedities bijhield, en in
een uitgebreide verzameling manuscripten
met notities over de meest uiteenlopende
onderwerpen2. Daarnaast liet hij bij zijn
zelfmoord in 1795 ook een groot aantal
tekeningen achter, die nu bekend zijn a12 de
Gordon Atlas. De naam Atlas is een reeds in
de zestiende eeuw voorkomend begrip, dat
niet alleen een verzameling kaarten inhoudt
maar ook, en soms alleen, een venameling
prenten en tekeningen, die betrekking hebben
op een stad, streek of land en de geschiedenis
daarvan. De Gordon Atlas omvat in zes
lijvige banden3 zestien getekende kaarten van
het zuiden van Afrika (afb. I) en verder
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(grotendeels) gekleurde tekeningen van
Zuidafrikaanse landschappen (521, van
oorspronkelijke bewoners (25, afb. 2 en 3),
zoogdieren ( ~ 1 4 afb;
4, 8 en 121,vogels ( 1 1 0 ;
afb. 5 en I r f , andere dieren (30) en planten
(108; afb. 6 en 9). A1 deze tekeningen zijn in
I 797 door de weduwe Gordon (Susanna

DE T e K E N A A R V A N DE GORDON ATLAS

Nicolet) meegenomen naar Engeland, waar
ze na enkele omzwervingen omstreeks I &os4
gekocht werden door de markies van Stafford
(afb. 7). In I 913 werd de Gordon Atlas
geveild5 en een jaar later door het Rijksmuseum aangekocht6.
Wanneer men de Gordon Atlas doorbladert,
rijsen er a1 snel een drietaE vragen, nl. wie
maakte a1 die tekeningen, hoe is de kollektie
samengesteld, en in hoeverre is deze
verzameling uniek? Mijn opmerkingen over
deze problemen zullen zoveel mogelijk
betrekking hebben o p de gehele Atlas maar
zijn voornamelijk gebaseerd op mijn studie
van de zoBlogische tekeningen, die ongeveer
de helft van de Gordon Atlas uitmaken.

verondersteld, dat Gordon alie eer, ook voor
het tekenen ervan, gegeven moet worden. Er
zijn echter altijd aanwijzingen geweest, dat
dit niet geheel juist kan zijn. De Schotse
reiziger William Paterson (r755-I 8 10)
bijvoorbeeld, die met de expeditie van
Gordon in t 777-78 meereisde, vertelt in zijn
in 1789verschenen reisverslag hoe Gordon's
tekenaar door een ongelukje uit de wagen
vie17. Om echter alle schetsen aan die
kunstenaar toe te schrijven gaat ook weer te
ver, zoals valt af te leiden uit een brief van
mevrouw Gordon uit 1 7 9 7 waarin
~
zij
opmerkt, dat de kaarten en tekeningen alle
door haar echtgenoot ontworpen waren; die
elke omrrek tekende en ze under zijn toezicht
Iiet afPnakens. Ik vermoed, dat dit laatste een

Over de identiteit van de kunstenaar van de
Atlas is veel diskussie geweest. Gordon had
d, g,,o,nte
allerlei aantekeningen te
schrijven naast de afneeldingen en die te
voorzien van sijn signatuur R: J: Gordon met
een datum. Op grond daarvan heeft men lang
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redelijke benadering van de ware toedracht
is.
Evenals de meeste andere mannen, die in die
tijd als ondergeschikten aan expedities
deelnamen, was ook de tekenaar van Gordon
nauwelijks belangrijk genoeg om in de a1 dan
niet gepubliceerde verslagen met name
genoemd te warden. Het is daarom pas
recent duidelijk geworden, dat Gordon's
tekenhulp Johannes Schumacher (of
vernederlandst, Johan Schoenmaker) heette.
Deze man heel? zonder uitzondering aHe
reizen van Gordon meegemaakt om
tekeningen te rnaken, zoals onduhbelzinnig
blijkt uit de in 1964 herontdekte dagboeken
van Gordon. Schumacher, af'komstig uit

Rodenburgg in Duitsland, verbleef in ieder
geval van 1770tot 1789 aan de Kaap. Tussen
1778 en 178r maakte hij deel uit van het
regiment, waarover Gordon het bevel vaerde,
dus precies in die jaren, waarin Gordon zijn
drie belangrijkste expedities ondernam. Ook
op de laatste reis van 1785-86 was Schumacher
van de gartij l o . Dit wijst allereerst o p zijn
onmisbaarheid. Het rechtvaardigt tevcns mijn
vermoeden, dat de verhouding tussen beide
mannen iets beter was dan men zou denken
bij het lezen van de enige regels, die Gordon
ooit aan het karakter van Schumacher wijdde
in zijn dagboek op zr november 1779: PiHar,
na huis verlangende, reed vooruit. ik gaf hem
Schoemaker rnede, orndar sljn kop np hul was,
so door manqwemenf uan drank, als de
Iangheid der reise. . . .s(jndthlij van Schoemaker
ont.vlagen fe s(in, die htt nngedult se!fi was.
Het reisgezelschap was op dat moment a1
ongeveer vijf maanden van huis en bevond
zich in het onherbergzame en waterarme
Namaqualand, bij de benedenIoop van de
Oranjerivier. Ook Gordon rnoet op dat punt
naar huis verlangd hebben.
Schumacher zal voor kunsthistorici geen
bekende zijn. Dat is misschien terecht want
de tekeningen, dle hij maakte, zijn artistiek
van geringe kwaliteit. D e tekeningen in de
Gordon Atlas werden overigens niet in de
eerste plaats gemaakt om het oog te strelen,
dat werd hoogstens beschouwd als een
aardige bijkornstigheid. De bedoeling was om
een nauwkeurig en duidelijk beeld te geven
van betgeen werd afgebeeld. De tekeningen
van de dieren bijvoorbeeld werden geacht
wetenschappelijk waardevol te zijn, wanneer
uit de aheelding en een bijgevoegde lijst van
afmetingen direkt de ware gedaante van het
dier gereconstrueerd zou kunnen worden.
Daarom zijn de dieren in de Gordon Atlas
geweonlijk in profiel gescbetst, vaak met
toevoeging van een maatstok en praktisch
zonder achtergrondsaanduiding. Dat Gordon
deze manier van aheelden zo consequent
toepaste toont aan, dnt hij de tekeningen in
de eerste plaats maakte o m wan de wensen
van de natuurhistorisch gei'nteresseerde
geleerden in Nederland tegernoet te komen.
Gordon bad geregeld contact met twee
mensen in Nederiand, die hij ook tijdens zijn
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laatste jaren in Nederland ( i 774-1777} had
ontmoet. Dat waren Aernout Yosmaet
(r72+r?g9), de directeur van het kahinet en
de menagerie van stadhouder Willem v, en
J. N. S. Allamand ( 1 7r 3-17871, de eerste
hoogleraar in d e natuurlijke historie aan de
Universiteit van Leiden. Beiden hebben er
waarschijnlijk op gewezen hoe weinig nog
bekend was over de Kaapse fauna en flora en
misschien aangegeven welke methoden de
meeste bruikbare gegevens zouden opleveren.
Gordon zond geregeld uit Kaapstad
tekeningen en notities over zijn expedities en
bovendien huiden or skeletten van Kaapse
diersoorten naar Nederland, vooral naar
Allamand. Een deel van de meest interessante
zooiogische gegevens werd al snel door

en de inhoud van de Gordon Atlas.
Het zou onjuist zijn teveel nadruk te leggen
op d e verschillen in afwerking van de
tekeningen. Gordon had immers geen enkeIe
reden om elke schets een gelijksoortige
achtergrond te geven of te ornlijsten met
hetzelfde randje. Toch zijn de onderlinge
verschillen er een aanwijzing voor, dat de
inhoud van de Atlas niet als eenheid bedoeld
is. Het merendeel van de tekeningen is in
waterverf en dus gekleurd, slechts enkele zijn
studies in potlood. De dieren en planten zijn
afgebeeId al dan niet met een landschap op
d e achtergrond. Vaak is in de rand een
maatstok in Rijnlandse voeten en duimen
toegevoegd.
De voorstellingen zijn meestal voorzien van
een kader, waarbinnen of waarbuiten de titel
of de noties geschreven werden. De
bijschriften, indien aanwezig, werden
grotendeels door Gordon zelf geschreven en
geven een korte toelichting op het onderwerp
van de scbets. Slechts sporadisch zijn deze
legenda gedateerd. Uit de aanwezige data
(rneestal o p de tekeningen met zoogdieren)
blijkt dat de meeste tekeningen vervaardigd
werden in 1777 en 1778, dus vanaf Gordon's
ankomst in Kaapstad tot de terugkeer v,
e tweede expeditie in de oostelijke
.aapprouincie. Sommige zullen echter hl
sesultaat geweest zijn van de expeditie vat,
r 779, zoals de aheeldingen van de giraffe,
een diersoort, die toen nog in Namaqualand
te vinden was.
Allamand gepubliceerd in enkele
supplementsdelen van een in Amsterdam
uitgegeven editie van de berocmde Hisfuire
NaturelIe van Buffon (de Brehrn van de r Sde

eeuw)".
D E I N H O U D V A N TIE G O R D O N A T L A S

Al o p het eerste gezicht is het duidelijk, dat
de inhoud van de Gordon Atlas weinig

uniform is. De plurifarmiteit van de Atlas
blijkt vooral uit drie aspekten, nl. de
verschillen in afwerking van de tekeningen,
de aanwezige handschriften, en het voorkomen
van enkele schetsen, waarop dieren staan
afgebeeld, die niet in Afrika voorkomen. Een
nadere analyse van deze drie punten zal
hopelijk een indruk geven van het karakter

DE HANDSCI-IRIFTEN

Het weinig uniforme karakter van de Gordon
Atlas blijkt op de tweede plaats uit het
voorkomen van verschillende handschriften.
Als de collectie door Gordon alleen voor zijn
eigen plezier gemaakt was, dan zou men
mogen verwachten, dat hij alle notities er
persoonlik bijgeschreven had. Er zijn echter
alleen al op de zoologische tekeningen vijf
handschrifien te onderscheiden, die ik
hieronder zal proberen te identificeren.
De schrijfwijze van Gordon is goed bekend
uit zijn dagbaeken en manuscripten en uit
een aantal door hem geschreven brieven. Het
is gewoonlijk zonder moeite te lezen en
kenmerkt zich voornamelijk door een

Ajb. 7, De 2nd Marq!iess of Stuford ren rude van de
aauknnp lmande Govdontekerri~~gen.
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grootste deel van de Swellengrebel-collectie
gereproduceerd (jammer genoeg zonder de
teksten) met een inleiding, waarin de
redakteur HallemaI2 onder meer het volgende
over Schumacher oprnerkt : In elk geval was
Izy van Duifse oorsprong, Nederlaads nie
volkomen magfig nre, en lengevolge dcrarvan is
sy onderskr~ftevir die tekeninge ... 'n mengel-

spaarzame punctuering en de afwezigheid
van hoofdletters aan het begin van een zin
(afb. ioa). Het mogelijke handschrift van de
tekenaar Johannes Schumacher is geregeld te
vinden in de Gordon Atlas en een paar maal
in de verzameling manuscripten van Gordon.
Jammer genoeg schijnt er geen onafhankelijke
bron te bestaan waatin zijn handschrift vooskomt, zoals een door hem ondertekende brief.
Schumacher wol-dt echter beschouwd als de
tekenaar, die verantwoordelijk was voor de
67 aquarellen, die gemaakt werden tijdens de
Kaapse expedities van Hendrik Swellengrebel
in 1776-1777, ook al dragen slechts twee
ervan zijn signatuur. De spaarzame'
onderschriften van de tekeningen waren ook
het werk van Schumacher. I n 195 z werd her

woes van slegte Duirs en Nederlnnds.
Het handschrift in de Gardon Atlas, dat ik
meen aan Schumacher te kunnen toeschnjven,
lijkt we1 iets o p dat van Gordon maar
onderscheidt zich altijd door een groot aantal
spelfouten. Dat zijn dan vergissingen, die een
Duitser verraden, zoals riig, Iangle, snute enz.
Het bedoelde schrift is dan ook vrijwel zeker
van Schurnacher fafb. ~ o b ) .

Enkele langere beschrijvingen bij de
tekeningen zijn geschreven in een net en
regelmatig schuin schrifi met een vrij kleine
letter (afb. ioc). Men heeft we1 geopperd dat
het behoorde aan Schumacher of aan
Gordon zelf wunneer hij zorgvuidig schreef ' 3 .
Beide suggesties lijken me niet houdbaar.
Schumacher schreef te slordig en met teveel

Afb. 8. Caaps aardvark~n.Quadrupeds, nr. 2 15.

fouten om voor dit schoonschriR
verantwoordelijk te kunnen zijn. Gordon
gebruikte het van hem bekende handschrifi
zelfs in zijn brief aan Willem v en dat zou
toch d e eerste plaats zijn waar een rnooie
letter verwacht had kunnen wordenid.
Waarschijnlijk zal Gordon de beschikking
gehad hebhen over de diensten van een

te vinden in de door Gordon nagelaten
manuscripten. Daarmee werden vijf lange
beschrijvingen van zoogdiersoorten
(aardvarken, stinkbunsem, ratel, wilde kat en
reebok) geschreven, die in de tachtiger jaren
van de I Rde eeuw aan Gordon werden
toegestuurd. 'De notities over het aardvarken
bijvoorbeeld werden opgetekend aan de band

secretaris of scriba. Het feit, dat Gordon de
moeite nam om die teksten netjes te Iaten
opschrijven, duidt er ook op dat hij de
tekeningen niet slechts voos persoonlijk
gebruik maakte. Ze waren (althans voor een
deel) zeker bedoeld om informatie te
verschaffen aan derden, bijvoorbeeld aan
Allamand of Vosmatr in Nederland.
Een vierde handschrift zou eveneens van een
klerk aflcomstig kunnen zijn. Het komt
slechts een paar maal voor. De grote sierlijke
letters werden eerst met potlood opgeschreven
en daama met inkt overgetrokken. We vinden
dit voornamelijk in enkele fraaie, duidelijke
en met zorg geschreven titels (afb. rod). Een
enigszins hierop gelijkend, maar in details
misschien toch iets verschillend handschrift is

van een in novernber 1783 gevangen
exemplaar. Deze vijf opstellen zijn niet
ondertekend. Er is echter ook een
Verhandeling van verscheyden siekten,
opgetekend in ongeveer hetzelfde schrift, die
d e naam draagt van een zekere J. H. Rrugman.
Het Iaatste te bespreken handscbrik is
eigenlijk het opmerkelijkste en interessantste.
Vrijwel alle I ro vogeltekeningen in de
Gordon Atlas zijn veorzien van een Franse
naam ( a h . roe). Het is te danken aan de
onderzoekingen varr dr. M. Bokhorst, gedaan
in een ander kader, dat we weten wie
daarvoor verantwoordelijk wasI5. Bokhorst
schrijft die vogelnamen toe aan de Franse
reiziger Franqois Le Vaillant ( 1 753-1 8241, die
van april 1781 tot juli 1784 aan de Kaap
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verbleef en verscheidene Eange tochten door
het binnenland maakte. Le Vaillant schreef
over zijn avonturen twee romantische
reisverslagen, die tientallen jaren iang een
enorme popuiariteit genoten en zelfs kort
geleden nog eens naverteld zijn16. Tijdens het
verblijf van Le Vaillant aan de Kaap
verzamelde hij (of liet hij maken) allerlei
tekeningen, die werden herontdekt in 1963 en
nu bewaard worden in de Library of
Parliament in Kaapstad.
Die pehele collectie van 165 waterverftekeningen werd in 1973 (in kIeur) gereproduceesd en van wetenschappelijk commentaar
voorzien17. En vergelijking met de overige
I 8de eeuwse tekeningenverzarnelingen
beschrijft men daar de collectie van Le Vail-

lant als de most comprehensive ... with the
exception qf the Gordon Atlas, maar die
laatste can in no way compare with i f urizstical~?:
De weinige goede kenners van de Gordon
Atlas zouden dat laatste denk ik we1 d u n e n
betwijfelen. Le Vaillant is echter niet alleen
beroemd vanwege zijn reisboeken, maar
waarscbijnlijk nog meer door zijn uitvoerige
beschrijving van de vogels van zuidelijk Afrika, de Historre Nafurelle des o i s e a m dyfrique,
die tussen 1796 en 1808 werd uitgegeven in
zes foliobanden melt prachtige illustraties.
Wetenschappelijk heeft dit prachtwerk van
Le Vaillant we1 wat discussie veroorzaakt,
vooral wat betrefi de vraag in hoeverre Le
Vaillant betrouwbaar was. Zonder twijfel had
hij een grote interesse in de fauna, met name
in de vogels, en hij verzamelde veel
vogelhuiden, die hij overigens gedeeltelijk in
1784 in Nederland en voor de rest in 1798
aan het natuurhistorisch museum van Pnrijs
verkochtl8. Fn zijn ornithologie van zuidelijk
Afrika beschreef hij 284 soorten (met 300
platen), over he( algemeen met nauwkeurige
gegevens over het oiterlijk en de leefwijze van
die vogels. Rij een nauwkeurige analyse
echter, reeds in 1857 gepubliceerd door de
Zweedse systematicus Carl Sundeval119,
blijken slechts 134 van die soorten werkelijk
in het zuiden van Afrika voor te komen. Le
Vaillant wilde kennelijk beslist een compleet
overzicht van de Afrikaanse vogelwereld
geven en was dan best bereid zijn persoonlijke
herinneringen iets aan te vullen. In ieder
geval, om weer terug te keren naar de
handschriften in de Gordon Atlas, was Le
VailIant we1 bijzonder gei'nteresseed in
vogels. FIij kende Gordon goed en hij
bezocht hem geregeld in Kaapstad. Over zijn
ontvangst b ~de
j familie Gordon schreef hij:
Ik wzerd als een vriend, als een brueder, als
een zoon, als iernand dien men boven alIes
bemrnt ontvangea en nooit is de vriendschap
van deze weldadrge lieden eenen ongenhlik
omcren! mij vermindedtO.Die vriendschap
hield kennelijk ook in, en dat hoeft ons niet
te verbazen, dat Gordon zijn tekeningen aan
Le Vaillant liet zien en hem mogelijk zelfs
gevraagd heeft de vogels van namen te
voorzien. Dit lijkt des te belangrijker, omdat
Le Vaillant's eigen tekeningencollectie

Afi ro De wrscl~rllcnllEIta~~dschtjficn.
Hand.~chr$ ,-or?Got-don (Qlrudndp~d.~,
n r iRp,;,
b. Hundsrhvij I,QJI Srhulliarlf~r
(Qundl-rrped.>,nr: 189).
c , Handschrifr vall dc rsrr srcrpfurrs (Qlrrrtlruped~,
nr. 16.6)

vreemd genoeg slechts een enkele
vogelafbeelding bevat. Lijkt belangrijk, schrijf
ik, omdat verder uit niets blijkt, dat Le
Vaillant ook maar op enige wijze profijt heeft
gettokken uit de bestudering van de
tekeningen van Gordon. Zelfs de namen, die
hij toen in Kaapstad aan de vogels gar, zijn
slechts sporadisch, en dus misschien toevallig,
gelijk aan de hetitelingen in het latere Franse
werk, Het behoel? geen betoog, dat ook de
afbeeldingen geen overeenkomsten vertonen.

De inhoud van de Gordon Atlas is niet
uitsluitend beperkt tot Zuidafrikaanse
onderwerpen, hoewel Gordon nooit verder
naar het oosten gereisd is. Dat is op zich niet

d. Handschnfr van de arie serreraris (Q!radrupeds,
n ~2.IS).
e.'Hondschrifr van Le Yoillant IBird.7, n r 316).

zo vreemd, orndat de Kaap de Goede Hoop
in die tijd een gebruikelijke rustplaats was
voor de schepen, die heen of terug gingen
naar India, Indie of Austraiil. Gordon, met
zijn hoge postitie en levendige interesse, moet
geregeld ontdekkingsrei7.igers, avonturiers,
soldaten, oficieren of regeringsambtenaren,
die uit die oostelijke gebieden terugkeerden,
onderhouden hebben met de onvermijdelijke
uitwisseling van wetenswaardigheden. Er zijn
in de Gordon Atlas acht tekeningen (7 vogels
en I zoogdier), die Gordon van dergelijke
bezoekers aan de Kaap gekregen moet
hebben. Drie voorbeelden mogen illustreren
hoe moeilijk het is om te weten te komen hoe
en waarom Gordon deze (en juist deze?)
tekeningen kreeg.

A f i . I I . John Webher. V o p l ui! de Zuidzee (knrdz~~flrrlhoningrrev). Birds, nr, 276
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I 788 ( a h . r 2). AdmiraaI John Hunter
(1737-r82i) arriveerde in januari 1788 in
Port Jackson (Australie) in gezeischap van
kapitein Arthur Phillips2*.Hij verbleef een
paar maanden in de omgeving van die plaats
en maakte toen allerlei tekeningen,
voosnamelijk van vogels. Die tekeningen
worden nu grotendeels bewaard in de
National Library of Australia in Canberra.
Ook in die collectie is een schets van een
kangoeroe, met een schaal van zes voeten en
de tekst ICang-oo-roo, or Pa-ia-gra-rang, r q j
U s . , weight maar zonder signatuur. De
tekening in Canberra en die in de Gordon
Atlas zijn niet identiek, zoals de verschillende
legenda a1 toonden, maar gelijken genoeg op
elkaar om ze aan dezeIfde persoon te kunnen
toeschrijven. De meeste tekeningen in de
Canberra-collectie missen een signatuur,
zodat de handtekening van Hunter o p
Gordon's exemplaar van de kangoeroeschets
opvallend en belangrijk is. Omdat John
Hunter verscheidene malen tijdens zijn reizen
in Kaapstad is geweest, 0.a. in 1789 en 1792,
kan niet precies achterhaald worden,
wanneer hij Gordon precies ontmoette.
Hunter was kapitein op het schip de Sirius,
dat in 1788-1789 van Australie de wereld
rondvoer via Kaap Hoorn en de Kaap de
Goede Hoop. Op hetzelfde schip was nog
een andere in de dierenwereld gei'nteresseerde
man, luitenant George Raper ( ? I 767-1 797)13.
Er zijn drie tekeningenvenamelingen van
hem bekend, waarvan ons nu vooral de band
met 66 waterverfiekeningen in de Alexander
Turnbull bibliotheek (Wellington, Nieuw
Zeeland) interesseert. Drie schetsen in die
collectie komen nl. goed overeen (afgezien
van details) met schetsen in de Gordon Atlas
(nrs. 308, emoc; 314, brolga; en 315, jabiru)"'.
Dat is o p zichzelf een aardige ontdekking,
maar zegt jammer genoeg niets over de
kunstenaar. Slechts vier tekeningen in de
genoemde Nieuw-Zeelandse Raper-collectie
zijn gesigneerd en K. A. Hindwood, die het
werk van Raper analyseerde, verrnoedt dat de
schetsen are probubly by several artists, as
seems fo he the case wilh other contemporury
sets of paintings. De Gordon Atlas werpt
geen nfeuw licht op deze zaak.

era-

Eenvoudig is een mooie vogclschets, die de
signatuur Webber draagt (afb. I r). Gordon
was in Kaapstad toen James Cook aan het
einde van zijn del-de reis o m de wereld daar
in 1780 korte tijd aanlegde. De oficieIe
tekenaar van die expeditie was John Webber
(?1750-1793), wiens zodlogische tekeningen
nu bewaard worden in het Brits Museum2'.
Hoewel een ontmoeting tussen Webber en
Gordon niet opgetekend is, moet Gordon
deze vogeltekening van Webber aan de Kaap
gekregen hebben.
Het enige in Afrika onbekende zoogdier in
de Gordon Atfas is een kangoeroe, getekend
door J. Hunter, die er een schaal van zeven
Engelse voeten aan toe voegde en erop
schreef: Kangaroe, 140 Ct. W f . ,Port Jacksun
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De laatste van de drie gestelde prablemen,
n1. of de Gordon Atlas uniek is, heb ik
intussen al gedeeltelijk beantwoord met de

<a

.-_

-

's,

L

+

--

- " - ? * "

c ,-

-Ah-

venvijzingen naar de tekeningen die
gemaakt werden tijdens de expedities van
Swellengrebel en Le Vaillant. De
wetenschappelijke ontdekking van het
Zuidafrikaanse binnenland in de tweede helft
van de 18de eeuw is het werk geweest van
een klein aantal mensen. Behalve de dric
genoemde namen waren dit voorai Carl Peter
Thunberg (1743-1 8281, Anders Sparsman
(1748-1820),William Patersan (1755-1 8 I o)
en Francis Masson (1741-1805)~~.
Van de
laatste trvee personen, die misschien
voomamelijk botanisch gefnteresseerd waren
zijn ook collecties tekeningen bekend2? Het
zou beslist te ver voeren de wetenschappelijke
en artistieke waarde van elk te bespreken of
de verschillende verantwoordelijke

kunstenaars op te sporen. Het is echter
vemeldenswaard, dat Schumacher geacht
wordt meegewerkt te hebben aan de
verzamelingen van Masson, Paterson,
Gordon en Swellengrebel, en ook nog ran
een collectie die Johann Reinhold Forster en
Georg Forster in Kaapstad aanlegden2'.

Met mijn nadruk op de uitzonderlijke
tekeningen en handschrifien heb ik rnogeIijk
de indsuk gewekt dat de Gordon Atlas een
vreernd samenraapsel is. Dat zou niet terecht
en rnisleidend zijn, want de schetsen, die niet
door Gordon of Schumacher gemaakt
werden, vormen slechts een klein percentage.
D e overgrote meerderheid ademt zeer beslist
de geest en de invloed van Gordon, die
verantwoordelijk was voor de vorm en de
inhoud van de collectie. Deze collectie is niet
enig in zijn soort, wel is het de meest
uitgebreide, meest complete op eigenlijk alle
fronten, en ook artistiek doet hij voor de
andere verzamelingen niet onder. Er is in de
loop van dezc eeuw a1 veel geschreven over
de Gordon Atlas, wat geleid heeft tot een
erkenning van de wetenschappelijke en
historische waarde ervan. Toch blijft de Atlas
als geheel praktisch onbekend in bredcre
kring, omdat slechts cnkele tekeningen eruit
op zcer verspreide plaatsen gepubliceerd zijn.
Het is te hopen, dat dit nog eens zaI
veranderen.
Nnten
I Het leven en de reizen van Gordon worden
hehandeld (met verwijzing naar de overige
literatuur) in : V. S. Forbes, Pioneer truvellers of
South A,frica, Kaapstad/Arnstetdam r 965.

Deze Gordon Manuscrrpt~gingen bij een
veiling van Christie's in Londen ap 4 april 1979
over In privi. hezit in Johannesburg.
Halfleer in twee formaten. Alle banden dragen
op de rug het opschrif! The Gordon African
Collection, onder het wapen van een Duke of

SutherIand, omgeven door de Garter:
Gevierendeeld I Cower, 2 Leveson, 3 Granville,
4 Egerton, waaroverheen als hartschild het
wapen van de Earls of Sutherland. Het wapen
dateert dus van na de verlening van de Garter
op r r maan 1841 aan de 2nd. Duke of Sutherland,

die in 1839 de titel Earl of Sutherland van zijn
moeder had geerfd.
Twee banden (plat 70,s x 98.5 cm) dragen
bovendien de aanduiding Maps, Plans, Etc. I,
respectievelijk II. De vier overige (plat 68 x 50
cm) dragen de opschriften: Men - Reptiles Fishes, Quadrupeds, Birds en Plants.
DUSniet in 1802, zoals op een ms. notitie in
het deel Birds vermeld staat: A Collection made
by Colonel Gordon of Dutch Family settled at
i'he Cape & highly esteemed by the Dutch
Government. It was intended to be sold at a
public auction but bought by The Marquis of
Stafford about 1802.
In zoverre is dit van belang, als hieruit blijkt,
dat koper moet zijn geweest George Granville
Leveson-Gower (1758-1833). die zijn vader in
oktober I 803 opvolgde als 2nd Marquess of
Stafford en in 1833 de 1st. Duke of Sutherland
werd. Staatsman en verzamelaar, beschikte hij
over een groot vermogen, zowel door het
huwelijk in 1785 met Elizabeth 'suo iure'
Countess of Sutherland, als door het vruchtgebruik van de erfenis, in maart 1803, van zijn
oom, de laatste Duke of Bridgewater, ten gunste
van Lord Stafford's tweede zoon Lord Francis
Leveson-Gower, later de 1st Earl of Ellesmere.
Reeds in 1798 had hij met zijn oom, de Duke of
Bridgewater, en zijn zwager Lord Carlisle, de
Italiaanse en Franse schilderijen van de
Orleans-collectie gekocht, thans nog op castle
Howard en in het bezit van de Earl of Ellesmere,
die in 1963, na het uitsterven in mannelijke lijn
van de oudste tak, opgevolgd is als Duke of
Sutherland, zodat twee gedeelten van de
Orleans-collectie weer bij elkaar zijn gekomen.
Na 1803, het jaar van de beide erfenissen,
wijdde Lord Stafford zich to the patronage iof
art, probably under the influence of his wife,
herself an artist in water-coloursof considerable
skill (Dictionary of National Biography XXXIII,
1893, blz. 146). Daarnaast was Lady Sutherland
in de mannelijke lijn een Gordon, wat heel we1
de aankoop be'invloed kan hebben.
Veiling Sotheby's, London, Portion of the
Library from Stafford House, 29/3 I oktober
19I 3, lot 445 ; 'A collection of 387 very clever
original coloured drawings of the Quadrupeds'
enz. 'mounted and bound in 4 vol. half red
morrocco' (dus zonder de twee grote topografische banden). Koper was de antiquaar Maggs
voor £ 690 (Rookmaaker 1979, (zie noot 6, blz.
69), die in 1914 in een Fondscatalogus (Supplement to Catalogue 3 I 6) The Gordon Collection
of Watercolour Drawings, ditmaal met de beide
topografische banden aanbood voor E I 250. Dit

supplement geeft, met I 2 bladzijden tekst en elf
afbeeldingen de korte titel van alle tekeningen.
Op initiatief van dr. E. C. GodCe Molsbergen en
door tussenkomst van Martinus Nijhoff werd de
collectie voor het Rijksprentenkabinet aangekocht, waarbij tweederde van de koopsom door
particulieren bijeen werd gebracht. ( Verslagen
omtrent s' Rijks VerzamelingenxxxvrI(1914),
blz. 30).
6 L. C. Rookmaaker, Robert Jacob Gordon
( I743-1 795) en zijn bijdrage tot de zoiilogie van
de Kaap de Goede Hoop, Utrecht 1979. Doctoraalscriptie Biohistorisch Instituut. Getypt
exemplaar (292 blz.) in Bibliotheek Rijksmuseum,
Amsterdam; idem, De bijdrage van Robert
Jacob Gordon (1743-1795) tot de kennis van de
Kaapse fauna, Documentatieblad werkgroep
18de eeuw 46(1980), blz. 3-27.
W. Paterson, A narrative of four journeys,
London 17902,blz. 26.
* Brief van P. G. King aan J. Banks, 27 mei
1797; geciteerd in Rookmaaker, op. cit. 1980
(noot 6), blz. 6.
Zijn naam komt voor op de Cape Muster Rolls
for 1770 als Johan Schoenmaker of Rodenburg,
in the company commandes by Major Hendrik
van Prehn; zie Rookmaaker 1979, op. cit. (noot
6), blz. I I 2.
l o Forbes, op. cjt. (noot I), blz. 60.
Zie hiervoor Rookmaaker 1979, op. cit. (noot
6), blz. 179, in voce Allamand en idem 1980, op.
cit. (noot 6), blz. 26, noot 57.
l 2 A. Hallema, Die Kaap in 1776-1777. Akwarelle
van Johannes Schumacher uit die SwellengrebelArgief te Breda, 's-Gravenhage/Johannesburg
195I, blz. 12.
LTorbes, op. cit. (noot I), blz. 98.
I4 R. J. Gordon aan Willem v, 30 juni 1784
(Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage).
M. Bokhorst, An art historian's appraisal of
the Le Vaillant collection, in Francois Le
Vaillant (zie noot 17) 11, blz. 99-122.
l6 Jane Meiring, The truth in masquerade, Cape
Town 1975.
l 7 J. C. Quinton & 'A. M. Lewin Robinson
(Eds.), Frangois Le Vaillant traveller in South
Africa and his collection of 165 water-colour
paintings 1781-1784, Cape Town 1973 (2 dln).
l8 C. H. B. Grant; Levaillant's travels in South
Africa 1781-1784, Ostrich 28 (1957)~blz. 83-97.
l 9 C. Sundevall, Kritisk framstallning af
fogelarterna uti aldre ornithologiska arbeten,

Kunglika Svenska Vetensk.-Akad. Handlingar,
2, nr. 3 (1857)~blz. 1-60.
20 F. Le Vaillant, Reize in de binnenlanden van
Afrika, LeydedAmsterdam 1798, deel 5, blz.
384.
21 A. Lysaght, Some eighteenth century bird
paintings in the library of Sir Joseph Banks
(1743-1 820), Bulletin British Museum (Nut.
Hist.), Hist. Series, I (1959), blz. 25 1-37 I .
22 K. A. Hindwood, John Hunter: a naturalist
and artist of the First Fleet, Emu 65 (1965), blz.
83-95.
23 K. A. Hindwood, George Raper: an artist of
the First Fleet, R . Austral. Hist. Soc. Journal
and Proceedings 50 (1964), blz. 32-57.
l4 Deze informatie dank ik aan Mr. D. G.
Medway, New Plymouth.
25 Alle besproken in Forbes, op. cit. (noot I ) .
26 De Masson-collectie, in het Brits Museum, is
wat de vogels betref? besproken door Lysaght,
op. cit. (noot 2 I), blz. 345-347 en daar toegeschreven aan Gordon. De Paterson-collection,
drie banden met dieren en planten, is in de
Brenthurst Library, Johannesburg, en is ten dele
gereproduceerd in het pas verschenen boek van
V. S. Forbes & J. Rourke (Eds.), Paterson's Cape
travels I777 to I779, Johannesburg r 980.
27 P. J. P. Whitehead, The Forster collection of
zoological drawings in the British Museum
(Natural History), Bulletin British Museum (Nut.
Hist.), Hist. Series 6 (1979), blz. 25-47.
(N.F.)

Summaries

THE GORDON ATLAS :
I ~ T H - C E N T U R YDEPICTIONS
OF THE SOUTH
AFRICAN INTERIOR
BY L. C. ROOKMAAKER

An important contributor to
the scientific exploration of the
interior of South Africa, which
only got under way in the
second half of the I 8th century,
was the Dutchman Robert
Jacob Gordon ( I 743-95,
Note I). Born in Doesburg, he
entered the Scots Brigade, of
which his father was the
commander, at a very early age
and remained an army officer
throughout his life. A first visit
to the Cape of Good Hope in
1773-4 seems to have imbued
him with a strong fascination
and a desire to return. He was
back in Cape Town for good
on I July 1777, sewing first as
an officer in the Dutch East
India Company gamson and
from 1782 onwards as commander of all the troops there.
Between the end of 1777 and
the beginning of 1780 he made
three expeditions of five or six
months, visiting the greater
part of the western Cape
Province south of the Orange
River. After the outbreak of
the Anglo-Dutch War in 1781
there was little time for explo-

ration, but he did make one
more expedition from November 1785 to March 1786. The
precise reason for the journeys
is unknown, but the mapping
of the Cape Colony and the
establishing of its boundaries
will probably have been
important incentives.
During his expeditions Gordon
showed an interest in practically everything he saw, or found,
making copious notes in his
diaries and an extensive
collection of manuscripts
(Note 2). He also left a large
number of drawings, now
known as the Gordon Atlas:
six substantial volumes (Note
3) containing 16 maps of
South Africa and (mostly)
coloured drawings of landscapes (52), original inhabitants
(25). mammals ( I 1 4 , birds
( I lo), other creatures (30) and
plants (108) (Figs. 1-6, 8.9).
All these were taken to England
by his widow in 1797 and
eventually bought around I 808
by the Marquis of Stafford
(Fig. 7, Note 4). They were
sold in 1913 and acquired by
the Rijksmuseum a year later
(Notes 5,6). The discussion
given here is largely based on
the zoological drawings, which
constitute roughly half the
total number.

Gordon made all sorts of notes
alongside the drawings, which
he signed R:J:Gordon and
sometimes dated. Thus it has
long been assumed that he
also made the drawings
himself, although there have
always been indications that
this cannot entirely have been
the case. Mention is made of
'Gordon's draughtsman' by the
Scots traveller William Patterson (1755-I~IO),who went on
Gordon's I 777-8 expedition
(Note 7), while Gordon's
widow described in a letter of
1797 how her husband composed all the drawings, sketching in the outlines himself and
having them finished under his
supervision (Note 8). Only
recently has it been discovered
that the draughtsman in
question was Johannes Schumacher, whom the diaries,
rediscovered in 1964, clearly
show to have accompanied
Gordon on all his-expeditions.
Born in Rodenburg in Germany
(Note g), Schumacher was at
the Cape from at least 1770 to
1789, belonging to Gordon's
regiment from 1778 to 1781.
Schumacher's drawings have
little artistic merit, but were
obviously meant to be clear
and accurate representations
of their subjects. Animals are

generally shown in profile,
often with a scale and with
scarcely any indication of a
background, this consistency
of method showing that they
were made in the first instance
to meet the requirements of
natural historians in the
Netherlands. Gordon regularly
sent drawings and notes as
well as skins and skeletons of
animals to Aernout Vosmaer
(172-9),
director of the
cabinet and menagerie of
William V, and in particular to
J. N. S. Allamand (17 13-87),
the first professor of natural
history at Leiden University,
who lost no time in publishing
some of the most interesting
information in supplements to
an Amsterdam edition of
Buffon's Histoire Naturelle
(Note I I).
The contents of the Atlas are
not very uniform. Differences
between the drawings are of
no great importance, but they
do show that the Atlas was not
meant as a unified whole.
Most of them are in watercolour, only a few in pencil.
Sometimes there is a background, sometimes not and
there is often a scale in the
margin. The drawings generally
have a framework around
them with a title or notes
either inside it or outside.
Dates are sporadic, but from
them and the notes it is clear
that most of the drawings were
made in 1777 and 1778.
These notes are in five different
hands. Gordon's own handwriting is known from his
diaries, manuscripts and letters
.
hand
(Fig. ~ o a )Another
regularly found may be attributed to Schumacher, since
the notes in question contain
mistakes that betray a German
(Fig. lob). A comparison may
be made here with the writing
on the 67 watercolours regarded
as having been made by
Schumacher during Hendrik

Swellengrebel's Cape expeditions of 1776-7 (Note 12).
Some longer descriptions are
in a neat sloping hand (Fig.
loc), which has also been
attributed to Schumacher or
Gordon (Note 3), but is much
more likely to have been that
of a secretary or clerk, as is a
fourth hand found on a few
occasions in texts done first in
pencil and then inked in (Fig.
lod). Of six long descriptions
in a rather similar hand in the
manuscripts, one bears the
name J. H. Brugman.
The fifth hand (Fig. toe) is the
most notable and interesting.
Virtually all the drawings of
birds have been given French
names and research done in
another context (Note 15)
shows these to have been
inscribed by the French
traveller Franqois Le Vaillant
(1753-1824). Le Vaillant was at
the Cape from April 1781 until
July 1784. He made various
long journeys in the interior,
publishing two romantic
reports about them. He also ,
collected or had made all sorts
of drawings (Note 17), published a six volume work on the
birds of Southern Africa and
collected skins of birds which
he later sold in the Netherlands
and Paris (Note 18). The
reliability of his ornithology
was later questioned (Note ~ g ) ,
but his interest is undeniable
and it is thus quite understandable that Gordon, whom he
knew well and often visited in
Cape Town (Note zo), will
have asked him to name the
drawings in his collection.
The Atlas also contains some
drawings unrelated to the
Cape, which Gordon will
doubtless have acquired from
visitors there. For example, a
beautiful sketch of a bird
signed Webber(Fig. I I ) must
have been acquired in 1780,
when Captain Cook spent a
short time in Cape Town at the

end of his third voyage round
the world: John Webber (?
I 750-93, Note 2 I ) was Cook's
official draughtsman. A drawing of a kangaroo (Fig. I 2)
bears the signature of Admiral
John Hunter and was one of
the numerous drawings he
made at Port Jackson during
his visit in 1788. Hunter, who
visited the Cape several times,
was the captain of the Sirius,
which sailed round the world
in 1788-9. On the same ship
was Lieutenant George Raper
(? I 767-97, Note 23), three
collections of natural history
drawings by whom are known,
including one in Wellington,
New Zealand, which contains
three sketches close to three in
the Gordon Atlas.
In addition to Gordon, Swellengrebel and Le Vaillant,
William Paterson and Francis
Masson (1741-1805) also made
collections of drawings of the
South African interior (Note
26). Schumacher is also
thought to have worked on
these, as well as on a collection
made by Johan Reinhold
Forster and Georg Forster in
Cape Town (Note 27). Thus
the Gordon Atlas is not unique
of its kind, but it is undoubtedly
the most extensive and complete in all respects and not
inferior to the others in artistic
quality and it certainly deserves
to be known among a wider
public.
THE RIJKSMUSEUM I N THE
TRIPPENHUIS, 18 14-1 885,
I1 : THE ALTERATION OF THE_
TRIPPENHUIS I N ACCORDANCE
WITH THE PLANS OF
ABRAHAM VAN DER HART
BY P. J. J. V A N THIEL

In 1808 after transferring his
government to Amsterdam,
Louis Napoleon decreed that
the Koninklijk Museum, which
had been established in The

