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Applaus voor de giraf in regenjas

J.F. Heijbroek, A.Th.P. van Griensven: Kunst, kennis en
kwaliteit. De Vereeniging van Handelaren in Oude
Kunst in Nederland 1911-heden. Gebonden, Waan-
ders 2007, 320 blz., van €37,50 voor €17,50. Premsela
Amsterdam (020-6624266)
Fraai geïllustreerde (oude foto’s) geschiedenis van de
Vereniging van Handelaren in Oude Kunst. In WO II
kreeg de vereniging zware klappen te verduren, inge-
leid door de dood, bij een vluchtpoging naar Engeland,
van voorzitter Jacques Goudstikker op 16 mei 1940.

Ad van der Logt: Het theater van de
nieuwe orde. Gebonden, Aksant 2008,
576 blz., van €39,90 voor €9,90. Boek-
handel Libris (voorheen Steven Sterk)
Utrecht (030-2340580); www.ramsj.nl
Uitvoerig gedocumenteerde (ook op
bijgeleverde cd) dissertatie over het
nationaal-socialistische theater in
Nederland in de periode 1931-1945.
Aandacht voor toneel, hoorspelen
op de radio, zangfeesten en manifes-
taties met maar liefst dertien letter-
grepen: ‘midwinterzonnewendede-
clamatoria.’ Bij Libris ook: Ke u r k i n -
deren. Hitlers elitescholen in Nederland,

van Paul van der Steen, over de twee
‘R e i ch s s ch u l e ’, waar de jeugd werd
opgeleid voor een grootse toekomst
in de nationaal-socialistische bewe-
ging. Van €18,95 voor €6,90.

Charles Smith & George Beccaloni
(ed.): Natural Selection & Beyond. The
Intellectual Legacy of Alfred Russel Wal-
lace. Gebonden, Oxford University
Press 2008, 482 blz., van €49,50 voor
€15,-. Selexyz Scheltema Amsterdam;
Roelants Nijmegen (024-3221734)
Alfred Russel Wallace (1823-1913) is
vooral bekend als medeontdekker,

samen met Darwin, van de evolutie-
theorie en de rol daarbij van natuur-
lijke selectie. Maar hij was ook de
grootste ‘field biologist’ van de 19de
eeuw, ontdekkingsreiziger in
Zuid-Amerika en Maleisië, en een
sociale activist die streed voor land-
hervormingen, vrouwenkiesrecht
en ontwapening. Mooi uitgegeven
boek met ruim twintig essays.

Jann Wenner and Joe Levy (ed.): The
Rolling Stone Interviews. Paperback,
Back Bay Books 2007, 466 blz., van
€17,99 voor €8,-. Het Martyrium Am-

sterdam (020-6732092)
Sinds de oprichting in 1967 van Ro l -
ling Stone vormt het diepte-interview
een belangrijk onderdeel van het
Amerikaanse tijdschrift. In deze
bundel staan de beste veertig uit
veertig jaar (boek is uit 2007). Aan
het woord komen onder anderen Pe-
te Townshend, John Lennon, Jack
Nicholson, Patti Smith en Eminem.

Helen Bateman e.a. (ed.): Edible. An Il-
lustrated Guide to the World’s Food
Plants. Gebonden, National Geographic
2008, 360 blz., van €38,- voor €17,50.
Parimar/De Boekenmarkt Den Haag
(070-3658226)
Ruim 450 soorten fruit, groenten,
noten, granen, kruiden en specerij
in deze prachtig geïllustreerde gids
waaraan 15 expertsmeewerkten. Be-
schrijvingen van de geografische
herkomst van de planten, botani-
sche kenmerken, en toepassing in de
keuken. Bijzonder boek.

Saskia de Bodt e.a.: James Ensor.
Universum van een fantast. Gebonden,

Gemeentemuseum Den Haag 2011, 237
blz., van €34,90 voor €9,90. Selexyz
Scheltema Amsterdam; Boekhandel Li-
bris Utrecht; www.ramsj.nl
Voorbeeldige catalogus van een ex-
positie (2011) in het Gemeentemu-
seum Den Haag, met schilderijen en
tientallen tekeningen. A a n d a ch t
voor Ensors realistische periode tot
ca. 1885, en het latere werk, met
maskers, poppen en skeletten.

Arthur Cotterell: The Imperial Capitals
of China. Gebonden, The Overlook
Press 2008, 302 blz., van €27,95 voor
€10,80. Nayler & Co Den Haag
(070-3605454)
Historische reis langs de zeven kei-
zerlijke hoofdsteden van China, met
als belangrijkste: Chang’an aan de
Gele Rivier, zetel van de Han-dynas-
tie (circa 150 v.Chr. toen de stad
250.000 inwoners telde), en Peking
waar in 1912 de laatste dynastie
(Qing, van de Mantsjoe)eindigde.
Goed geschreven studie.

Henk Lagerwaard

Sneller dansen
dan de wind

Adele en Fred Astaire omstreeks 1910 Foto Hollandse Hoogte

BIOGRAFI E

Sandra Heerma van Voss

‘W at is al dat gepraat over mij als
duo met Ginger Rogers? Ik
wil het niet hebben, Leland –
ik ben niet bij de film gegaan

om een team te vormen met haar of met wie
dan ook [...] Ik maak liever geen films meer
voor RKO dan te worden gekoppeld aan een
van die ‘filmkoninginnen’.’

Aldus Fred Astaire, een 35-jarige, kalende
musicaldanser met forse oren en slechts twee
kleine filmrollen op zijn naam, in een geheel
in kapitalen getypte brief gedateerd 9 februari
1934 aan zijn agent Leland Hayward. Hoewel
Astaire opwindende nieuwe mogelijkheden
zag voor het op camera vastleggen van zijn
danskunst – hij zou alleen de allerbeste takes
kiezen, en de camera geheel in dienst stellen
van de choreografie – hoefde hij niet zonodig
filmster te worden.

Op het podium was Astaire ruim twaalf jaar
een beroemdheid, en hij had net een persoon-
lijke triomf geboekt door zich in een verder on-
opmerkelijke musical, The Gay Divorce, voor het
eerst als romantische, charmante leading man te
profileren. Altijd was Fred de aangever ge-
weest, de betrouwbare en beheerste s i d e k i ck ,
maar nu imponeerde hij zelfs de vrouw in wier
schaduw hij tot dan toe gedanst had: Adele As-
taire, zijn drie jaar oudere zus.

Adele kwam twee weken na de Londense
première van The Gay Divorce kijken en huilde,
van ontroering én van spijt over haar eigen
vroegtijdige pensioen. ‘Hij is zo geweldig’,
schreef ze later in haar dagboek. ‘Er is niemand
zoals hij.’ Fred barstte nog van geldingsdrang
en werkte harder dan ooit; Adele was ge-
trouwd met een Brit van adellijken huize en
hoopte moeder te worden. Ze had het leven uit
de koffer welbewust verruild voor een middel-
eeuws kasteel met 200 kamers, maar miste de
spotlights ook.

Magie
The Astaires. Fred & Adele van theaterhistorica
Kathleen Riley is geen complete biografie, en
beoogt dat ook niet te zijn. Het boek vormt wel
een noodzakelijke toevoeging aan alles wat er
over Fred de filmster geschreven is, aldus Riley,
een prettig geobsedeerde fan die tijdens haar
onderzoek in Oxford ook de eerste Internatio-

nale Fred Astaire Conferentie bijeenriep. Haar
boek vormt de weerslag van een grondige, ui-
terst secure poging om de magie van Fred en
Adele zo dichtbij mogelijk te halen. Van broer
en zus samen bestaat geen bewegend beeld,
maar Riley wekt hun dans en zang met behulp
van foto’s, recensies, songteksten, knipsels uit
plakboeken en dagboek- en interviewcitaten
bijna tot leven.

De gloriejaren van Fred en Adele waren van
1923 tot 1931, maar toen hadden ze er al een
lange loopbaan op zitten. Adele was acht en
Fred vijf toen ze met hun moeder Ann in het
grote, onbekende New York belandden om
hun geluk in de showbizz te beproeven. Ze
kwamen uit Omaha, in de staat Nebraska, waar
Adele, een uitbundige uitsloofster met een
groot natuurlijk danstalent, indruk gemaakt
had op het lokale dansschooltje. Fred was
klein, verlegen en te zorgelijk om op een podi-
um te kunnen stralen, maar kon voor een jon-

getje wel mooi op zijn tenen dansen. Samen
vormden ze een koddig duo, met Fred als aan-
gever en Adele als clown.

Dansleraar Willard Chambers zag mogelijk-
heden voor een lucratieve vaudeville-act en ad-
viseerde hun ouders om er werk van te maken.
Vader Frederic Austerlitz aarzelde geen mo-
ment. Hij was zelf muzikaal en verzot op show
– de klanken en kleuren van het bruisende We-
nen dat hij voor de VS verruild had waren deel
van zijn DNA. Hij liet Ann en de kinderen in
New York achter om zijn werk als handelsrei-
ziger voort te zetten en was voortaan een en-
thousiaste supporter op afstand.

Ann bestierde al gauw het hele leven van
haar kinderen; zonder het fanatisme dat veel
stage moms tot zulke monsters maakt, maar wel
streng. Ze zorgde voor rust en regelmaat,
bracht Fred en Adele discipline en bescheiden-
heid bij en hield louche theatertypes op af-
stand. Na de desillusie van haar huwelijk met

Frederic, die dronk en op vrouwen joeg, wilde
ze zelf ook niets meer van mannen weten; ze
bleef tot het eind van haar leven haar kinderen
toegewijd. De verbastering van hun streng en
buitenlands klinkende achternaam Austerlitz
tot het swingende ‘Astaire’ was een verzinsel
van Ann.

Astairia
Voor Adele en Fred kwam op een goed moment
alles samen. Hun creatieve samenwerking met
onder anderen de gebroeders Gershwin zorgde
voor een modernisering van het musicalgenre
die in New York én Londen publiek en critici in
verrukking bracht. ‘Astairia’, luidde de bij-
naam van de koortsachtige bewondering die
broer en zus bij de Britten oogsten; prinsen,
schrijvers en acteurs namen het tweetal ver-
liefd in hun midden op.

Waarom ze juist in Londen als geroepen
kwamen, reconstrueert Riley in het schitteren-
de vierde hoofdstuk van haar toch al ijzerster-
ke boek. De Astaires symboliseerden hoop,
kort gezegd, in een stad waarover nog de
grauwsluier van de Eerste Wereldoorlog hing.
Ze waren levendig, onschuldig, geestig en
sneller dan de wind. Tijdens hun weinig gla-
moureuze beginjaren hadden ze hun techniek
geperfectioneerd, en Fred bedacht telkens
nieuwe mogelijkheden om er hun beider vir-
tuositeit mee uit te buiten. Adele genoot van
het societyleven en hield niet van repeteren;
‘Goodtime Charlie’, noemde Fred haar, en zij
hem ‘Moaning Minnie’.

Het mag een wonder heten dat tussen Fred
en Adele nooit rivaliteit is ontstaan. Ze bleven
elkaar verdedigen en beschermen en gaven de
ander volop krediet voor hun eigen succes.
Adele had net als haar moeder wel grote moei-
te om een andere vrouw in Freds leven te ac-
cepteren, maar hervond tijdens haar tweede
huwelijk haar joie de vivre en vermaakte vrien-
den als John F. Kennedy in haar vier huizen.

Fred trouwde met zijn grote liefde Phyllis
en groeide ondanks zijn onwillige start uit tot
veel gelauwerd Hollywood-acteur. ‘Nu zijn
Fred en ik wezen’, sprak Adele plechtig tot
haar gasten toen moeder Ann in 1975 eindelijk
overleed. Wezen van 79 en 76 jaar.

r
ramsj

Voor tapdanser Fred
Astaire aan een
Hollywoodcarrière
begon, vormde hij met
zijn zus Adele een
wervelend duo. Vooral
in Londen werden ze
warm ontvangen.

Redactie Elsbeth Etty, Arjen Fortuin, Bas Heijne, Bernard Hulsman, Michel Krielaars (chef), Maartje Somers, Marianne Vermeijden Vo r m g e v i n g Robert Buizer
Reacties (max. 300 woorden) graag naar boeken@nrc.nl, of naar: Postbus 3372, 1001 AD Amsterdam. De redactie behoudt zich het recht voor om brieven in te korten.colofon

Kathleen Riley: The
Astaires. Fred & Ade-
le. Oxford University
Press, 266 blz. € 28,-
vvvvV

The Astaires. Fred & Adele van theaterhis-
torica Kathleen Riley is geen complete bio-
grafie van de dansende broer en zus, maar
brengt ze wel bijna tot leven.

Roderick Nieuwenhuis

M et enige verbeeldingskracht zie je
ze staan, juichend langs een onge-
plaveide 19de-eeuwse Franse
weg: de natuurwetenschapper Ge-

orges Cuvier (1769-1832) en schrijver Ma-
rie-Henri Beyle (1783-1842), beter bekend als
Stendhal. In de winter van 1826-’27 stonden
zij daar in afwachting van het cadeau van de
Egyptische pasja aan de Franse koning. Het ca-
deau, een volwassen giraf, was enkele dagen
daarvoor in de Franse havenstad Marseille ge-
arriveerd. Het dier moest, lopend en gehuld in
een speciaal gemaakte regenjas met capuchon,
een tocht van 880 kilometer dwars door Frank-
rijk maken. Vaak stonden er enthousiaste, joe-
lende menigten langs de wegen.

Het verhaal over de Franse giraf in regenjas
staat in het boek Duizend en meer verhalen op

sterk water, een rijk geïllustreerd eerbe-
toon aan het in 2011 opgedoekte

Zoölogisch Museum Amsterdam
(ZMA) van oud-Vrij Nederland-jour-
naliste en kunsthistorica Ella Reits-
ma. In het voorjaar van 2011 werden

de 13 miljoen dieren van de
ZMA-collectie in 184 verhuiswagens

van Amsterdam naar Leiden getrans-
porteerd.

Voordat er een einde kwam aan het 173 jaar ou-
de museum ploegde Reitsma collectie en ar-
chief door, op zoek naar materiaal over de ge-
schiedenis. Deze geschiedenis, voor een deel
gebaseerd op de brieven van de oprichter van
het ZMA, de Duitse zoöloog en patholoog-ana-
toom Max Weber (1852-1937), vulde ze aan
met ruim 300 vaak prachtige, zelfgemaakte fo-
to’s (onder het pseudoniem Ella Snoep), afbeel-
dingen van opgezette zoogdieren, reptielen op
sterk water, opgespelde insecten en korte bio-
grafische schetsen van de belangrijkste werk-
nemers van het museum.

Universiteitslector
Reitsma’s eerbetoon is alleen al interessant
omdat het een eerste biografische schets geeft
van Max Weber. In de jaren zeventig van de
19de eeuw verhuist de Duitse zoöloog naar Ne-
derland en begint zijn carrière als universi-
teitslector aan de Universiteit Utrecht. Maar
Weber wil naar Amsterdam, naar de collectie
van het Genootschap Natura Artis Magistra
om deze te systematiseren.

Als Weber in 1883 wordt benoemd tot bui-
tengewoon hoogleraar in de zoölogie aan de
Universiteit van Amsterdam krijgt hij van de
gemeente toestemming om de Artiscollectie
en de collectie van de gemeente onder handen
te nemen.

Dankzij de reizen die Weber en zijn vrouw
Anna onder meer naar Noorwegen, Zuid-Afri-
ka en de Noordpool maken, ziet het ZMA zijn
collectie in de loop van de jaren groeien. Van
doorslaggevende betekenis wordt de bijna een
jaar durende Sibago-expeditie van Weber naar
de Indonesische eilanden Java, Flores en Cele-
bes in de jaren 1899-1900. Behalve weten-
schappelijke doelen dient deze reis van de
ZMA-directeur ook economische en nationa-
listische doelen. De Nederlandse regering wil
delfstoffen winnen en de mijnbouw in haar
koloniale gebieden stimuleren. En Weber
wordt verzocht nieuwe zee- en landkaarten te
maken.

Cruciaal voor de collectie van het ZMA zijn
Webers vondsten tijdens die Sibago-expeditie.
Weber stuurt meer dan honderd kisten met
specimen naar Nederland.

Gebouw
In 1914 zijn 8.698 soorten beschreven, waar-
van er 1.629 nieuw blijken. In een brief schrijft
hij zo verheugd te zijn met zijn ‘r e u s a ch t i g e
collectie’ dat hij voor het eerst gaat nadenken
over een eigen museumgebouw waar het ZMA
de collectie kan herbergen.

Die wens loopt vanaf 1900 als een rode draad
door de geschiedenis van het ZMA. De zoek-
tocht naar een eigen museumgebouw is de tra-
gische kant van Duizend en meer verhalen op sterk
water. Dat gebouw zal er namelijk nooit ko-
men.

Tweemaal komt de Amsterdamse gemeente
tegemoet aan het verzoek om een eigen muse-
um van Lieven de Beaufort, Webers opvolger
als ZMA-directeur. Maar beide keren gooit een
Wereldoorlog roet in het eten. In de twintigste
eeuw blijft de ZMA-collectie verspreid over
verschillende Artisgebouwen en wordt slechts
zo nu en dan ‘opgeschud, verzorgd en aange-
vuld’ – om niet aan verrotting en stof ten onder
te gaan. Met de verhuizing naar Naturalis valt
uiteindelijk het doek. voor het ZMA. Maar met
Reitsma’s Duizend en meer verhalen is Webers
droom nu toch verwezenlijkt: eindelijk heeft
de ZMA-collectie ‘onderdak’ gekregen.

13 miljoen dieren van
Amsterdam naar Leiden
in 184 verhuiswagens

De geschiedenis van het
opgeheven Zoölogisch
Museum Amsterdam

Links: opgezette ijsbeer, waarschijnlijk in 1884 geschoten tijdens
een expeditie van de schoener Willem Barentsz. Boven:
vlinderscherm uit begin 20ste eeuw. Onder: gedroogde ral op een
boek waarin de vogel staat afgebeeld Foto’s uit besproken boek
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