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Afbeelding omslag | Johannes Goedaert, Metamorphosis Naturalis, 
deel 1 (ets en gravure vervaardigd door Reinier van Persyn, in 
opdracht van Jaques Fierens, naar een door Willem van Eversdijck 
geschilderd portret), 1660, Goedaert Collectie. Gefotografeerd door 
Ivo Wennekens voor Uyt Eygen Ervarentheid, Zeeuws Museum, 2016

Johannes Goedaert: 
leven, werk en inspiratie
Op verschillende locaties in Middelburg wordt 
van 14 tot 16 maart 2019 de Goedaert Conferentie 
gehouden over het leven, werk en de inspiratie van 
de zeventiende-eeuwse Middelburgse entomoloog en 
fijnschilder Johannes Goedaert (1617-1668).

Deze interdisciplinaire conferentie heeft een 
wetenschappelijk luik en een publieksdeel. Het eerste 
deel gaat in op de historische en wetenschappelijke 
context van Goedaert; het tweede gaat in op de 
inspiratie die mensen vandaag uit zijn werk putten in 
hun omgang met de natuur. 

Kom kennis op doen en mee discussiëren met 
historici en natuurvorsers over het entomologisch 
werk van Goedaert, de Middelburgse kenniscontext 
waarin hij zich bewoog, de wereld van zijn lezers en 
critici en zijn Nachleben. Naast een publiekslezing en 
een concert worden op zaterdag een filmmatinee en 
een etsworkshop georganiseerd.



Over Johannes Goedaert
Johannes Goedaert werd in 1617 in Middelburg 
geboren en woonde er aan het Molenwater. Hij 
besteedde er zijn gehele leven aan het opkweken 
van larven van insecten. Dit deed hij om te kunnen 
waarnemen, beschrijven en afbeelden hoe de larven 
of rupsen zich ontwikkelden, zoals van rups tot 
pop en vlinder, of van made tot pop en vlieg. Zijn 
waarnemingen werden vanaf 1660 gepubliceerd in de 
driedelige serie Metamorphosis Naturalis. 

Zijn publicaties bevatten niet alleen levendige 
beschrijvingen, maar ook prachtige illustraties, die 
door Goedaert zelf zijn gemaakt en op verzoek ook 
door hem werden ingekleurd. Hij was immers niet 
alleen een grensverleggend  entomoloog, maar ook 
een getalenteerd fijnschilder, tekenaar en etser.

Het eerste deel van Metamorphosis Naturalis werd in 
1660 door de Middelburgse drukker Jaques Fierens 
uitgegeven. In 1667 verscheen een tweede deel. Na 
Goedaerts overlijden in januari 1668 verscheen deel 
drie postuum in 1669. Naast de Nederlandstalige 
editie bracht Fierens de driedelige serie ook in het 
Latijn en Frans uit. 

De Engelse geleerde Martin Lister schreef Engelse en 
Latijnse bewerkingen van Metamorphosis Naturalis, 
waarin hij de volgorde van Goedaerts bevindingen 
aanpaste. Metamorphosis Naturalis werd een 
internationale bestseller.

Johannes Goedaert was de ontdekker van de 
metamorfose van insecten. Hij legde daarmee 
een belangrijke basis voor de wetenschap van de 
entomologie. Meer dan honderd Europese soorten 
werden door hem voor het eerst beschreven, soorten 
die hij als eerste een Nederlandse naam gaf. 

Op  zijn werk is tot op de dag  van vandaag   
voortgebouwd. In de zeventiende eeuw inspireerde 
hij ondermeer Christiaan Huygens, Johannes 
Swammerdam, Maria Sibylla Merian en Stephan 
Blankaart. In de achttiende eeuw verwees Linnaeus 
in zijn Systema Naturae naar 70 afbeeldingen van 
Goedaert. Kunstenaars die zich vandaag door 
Goedaert laten inspireren zijn Anita Albus, Wim 
Hofman en Joos van de Plas.



Programma vrijdag
Vrijdag 15 maart
10 – 17 uur (inloop 9.30 uur)
Raadzaal Stadhuis
Ingang via  UCR receptie Lange Noordstraat 1

Deel 1: Cultuurhistorische context 

10.00-10.15 Bert van den Brink
10.15-10.45 Albert Clement
10.45-11.15 Hans Beelen
11.15-11.45 Truusje Goedings
11.45-12.00 Pauze
12.00-12.30 Frans Laurentius
12.30-13.00 Chris Teulings

13.00-14.00 Lunch (Interventie: Benjamin Lewin)

Deel 2: Goedaert als inspiratie

14.00-14.30 Ellis Dullaart 
14.30-15.00 Joos van de Plas
15.00-15.15 Pauze
15.15-15.45 Jetske de Boer 
15.45-16.15 Kees Beaart
16.15-16.45 Arjan van Dixhoorn

Programma donderdag
Conferentie passe-partout 45 euro (studenten 15 euro)
Incl. publiekslezing, concert, filmmatinee en lunch
Leden van het Zeeuws Genootschap gratis op vertoon 
van ledenpas, i.v.m. beperkte plaatsen reserveren vóór 
12 maart via keesbeaart@gmail.com

Dagpas 15 euro

Online voorverkoop op Eventbrite.nl
https://goedaertconferentie.eventbrite.com

Kaartverkoop aan de deur alléén contant
(beperkte plaatsen beschikbaar)

Donderdagavond 14 maart
20 – 22 uur (inloop 19.30 uur)
De Oostkerk, Oostkerkplein 1

Entree 15 euro
Gratis met conferentie passe-partout 
Studenten gratis

| Voordracht van Joop Buma, dichter
| Publiekslezing van Eric Jorink
| Recital van oude muziek ensemble The Counterpoints

https://goedaertconferentie.eventbrite.com


Programma zaterdag
Zaterdag 16 maart
Filmmatinee
10.00-12.30 uur
Cinema Middelburg, Achter de Houttuinen 30 
 
| On the basis of my own experience, Roel van Tour &    
   Sophie Krier, Zeeuws Museum, 2016
| More than honey, Marcus Imhoof, 2013
| Q&A met Peter Geene (Vlinder- en Libellenwerkgroep 
Zeeland) en Rinus Sommeijer

Kaartverkoop: www.cinemamiddelburg.nl
Gratis met conferentie passe-partout

            

Programma zaterdag
Zaterdag 16 maart 
Conferentie slotdeeel
14.00-17.00 uur
Zeeuws Museum, Abdijplein 1

Deel 3: Ecologisch perspectief

14.00-14.30 Ad Mol en Wim Klein
14.30-15.00 Rinus Sommeijer 
15.00-15.15 Pauze
15.15-15.45 Titia Wolterbeek
15.45-16.15 Herman Lelieveldt
16.15-17.00 Terugkoppeling ets workshop
              Slotdiscussie

Deel 3bis: Parallel ets workshop z.o.z

                  

http://www.morethanhoneyfilm.com/


Samenvattingen

Afbeelding Liesbeth Labeur

Programma zaterdag 
Zaterdag 16 maart 
Open ets workshop 
Met Liesbeth Labeur en Kees Brandenburg
14.00-16.00 uur
Zeeuws Museum, de Werkplaats, Abdijplein 1

Deelname 5 euro (graag gepast betalen)
Iedereen welkom, max 12 deelnemers per uur

Grafiek op z’n Goedaerts: Hoe verbeeld je kennis?
Print op het Witte Paard

Labeur bezoekt de Goedaert Conferentie in het kader van 
een grafiek workshop. Zij neemt een aantal persen mee. 
Deelnemers kunnen een ets, kopergravure, een hoogdruk 
maken of een tekst in loden/houten letters zetten. Een 
reflectie op de conferentie of in het algemeen op onze 
relatie tot de metamorfose en tot Goedaert’s levenswerk. 
U kunt, naast uw eigen afdruk, grafiek van mede grafici 
verzamelen en dit bundelen in een boekje. Met naald en 
draad naaien we gezamenlijk afdrukken aan elkaar.



/ Verwondering en godsvrucht. 
De achtergronden van Goedaerts 
fascinatie voor insecten

Eric Jorink, verbonden aan het Huygens ING en als 
Teylers-hoogleraar ‘Verlichting en Religie in historisch en 
sociaal cultureel perspectief ’ aan de Universiteit Leiden 
 
Johannes Goedaert geldt als een grondlegger van de 
wetenschappelijke bestudering van insecten. Tot aan de 
17e eeuw werden deze wezens doorgaans beschouwd als 
ongedierte. Op een enkele uitzondering na – de bij, de 
vlinder- waren ze nauwelijks onderwerp van onderzoek, 
en evenmin waren zij een gewild motief voor kunstenaars. 
In deze publiekslezing wil ik dieper ingaan op Goedaerts 
fascinatie voor insecten. Deze moeten we niet uitsluitend 
zien tegen achtergrond van de bloei van de schilderkunst 
en de opkomst van de wetenschap en de introductie van 
de microscoop. Religieuze motieven en lokale omstan-
digheden speelden evenzeer een rol. Juist in de allerklein-
ste schepselen openbaarde zich Gods almacht, zo meende 
Goedaert – en velen met hem.



/ Harte diefje waerom zoo stil?
Variaties op 17e-eeuwse liederen 
uit de lage landen

The Counterpoints, oude muziek ensemble

Tijdens de speciaal samengestelde recital zullen Thomas 
Triesschijn (blokfluit), Petr Hamouz (cello), Avinoam 
Shalev (klavecimbel) en gast sopraan Jole de Baerdemaeker 
zullen u meevoeren op de klanken van onder anderen 
Sweelinck, Van Eyck, Huygens en Bustijn. 

Een voorproef:

Jonkheer Jacob van Eyck (1590-1657) 
Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621)

Sweelinck / Van Eyck
Onder een linde groene

Van Eyck
Doen Dafne d’overschoone maeght

Sweelinck / Van Eyck
Malle Symen

Afbeelding 
boven | Jole de 
Baerdemaker, 
photo Dimitri 
Astashka 

Afbeelding 
rechts | The 
Counterpoints, 
photo Rogier 
Veldman



Afbeelding | Templum Novum Medioburgense

/ ‘Templum Novum Medioburgense’. 
Over architectuur en het boek der 
natuur in Middelburg ten tijde van 
Johannes Goedaert

Albert Clement, musicoloog, theoloog, organist 
Hoogleraar muziekwetenschap, Universiteit Utrecht
University College Roosevelt
 
Ten tijde van Johannes Goedaert kwam in Middelburg een 
nieuw kerkgebouw tot stand: de Oostkerk. Als men in onze 
tijd aan iemand vraagt of deze bekend is, luidt het even 
‘bevestigende’ als van onwetendheid getuigende antwoord 
doorgaans: “ja, dat is die ronde”. Dat achter de architectuur 
van deze tempel een schat aan kennis en symboliek 
schuilgaat, is tegenwoordig  slechts aan ingewijden bekend. 
Deze achtergronden getuigen van een wereldbeeld en hang 
naar kennis waaraan ook Goedaert actief bijdroeg. De 
Oostkerk werd precies één jaar voor zijn dood voltooid. 
De werkzaamheden voltrokken zich letterlijk op een 
steenworp afstand van zijn huis. In deze presentatie zal 
worden ingegaan op de achtergronden van dit gebouw, 
waarin ook door Goedaert geliefde objecten als bloemen, 
vogels en schelpen een rol van betekenis spelen. Maar ook 
zijn interesse in alchemie, beschreven door de Franse arts 
en alchemist Balthasar de Monconys, zal in deze context 
ter sprake komen.



Afbeelding | Steph. Blankaart: Schou-Burg der Rupsen, Wormen, 
Maden, en Vliegende Dierkens, daar uit voortkomende. Door eigen 
ondervindinge by een gebragt. Tweede deel. Autograaf (KB Den Haag, 
signatuur: KW 71 I 52, p. 94)

/ ‘Sonderlinge namen’. Johannes 
Goedaert en Steven Blankaart als 
naamgevers van insecten
Hans Beelen, neerlandicus
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Goedaert beschreef in zijn driedelige levenswerk 
Metamorphosis naturalis (1660-1669) op basis van eigen 
waarnemingen zo’n 150 insectensoorten in woord en beeld. 
Verreweg de meeste insecten die hij behandelde, hadden 
nog geen naam. Hij rekende het tot zijn wetenschappelijke 
taak daar verandering in te brengen. Zijn tijdgenoot Steven 
Blankaart zag het niet anders en vergeleek zichzelf in de 
Schou-Burg der Rupsen, Wormen, Maden, en Vliegende 
Dierkens, daar uit voortkomende (1688) met Adam in 
het paradijs, ‘die alles wat hem voorquam, syn eigen 
naam gaf ’. In deze lezing wordt nader ingegaan op de 
vaak schilderachtige namen als natneus en hypocriet die 
door Goedaert en Blankaart zijn bedacht: hoe zagen ze er 
taalkundig uit, wat waren de naamgevingsmotieven, wat 
geven de namen prijs van de visie van deze zeventiende-
eeuwse geleerden op insecten en op de de wereld als 
geheel, en ook: welke namen zijn nog in omloop, en zijn 
er factoren aan te wijzen die het succes hebben bepaald?

https://uol.de/niederlandistik/mitarbeiter/beelen/


Afbeelding | Pagina’s uit een Delfts manuscript uit 1692 met ruim 1720 
kleurenvoorbeelden, hier met vijf nuances blauw en geel (ascus en 
orliaan)

/ Goedaert en kleur

Truusje Goedings, boek- en kunsthistoricus en auteur van 
het boek ‘Afsetters en Meester-Afsetters’ (2015) over kleur-
toepassing op grafiek in Nederland 1480-1720

Uitgangspunt bij het aanbrengen van kleur op 
afbeeldingen in boeken was niet alleen de schoonheid 
maar vooral de natuurgetrouwheid. Niet alleen door 
vergelijking  van de vorm maar ook van de kleur kon 
een speciale verschijningsvorm als soort pas worden 
herkend en vastgesteld. Goedaert maakte als eerste een 
vlindermonografie, en was zich daarvan als geen ander 
bewust. Voor wie dat wenste – en kon betalen -  kleurde 
hij persoonlijk de zwart-wit etsen in. Deze lezing zal 
gaan over het kleurgebruik op papier en grafiek in de 
zeventiende eeuw aan de hand van eigentijdse bronnen, 
en over Goedaerts kleurgebruik in het bijzonder. Met 
specifieke voorbeelden zal worden geprobeerd aan te tonen 
welke kleuring hoogstwaarschijnlijk aan Goedaert zelf kan 
worden toegeschreven.

https://uol.de/niederlandistik/mitarbeiter/beelen/


Afbeelding | Riemkap of verpakkingspapier voor 480/500 vel 
dubbelfolio papier met het watermerk “Wapen van Amsterdam”, 
gemaakt in Frankrijk voor de Nederlandse markt rond 1660-1670 

/ Goedaert en het papier in de 
Nederlanden

Frans Laurentius, kunsthistoricus, papieronderzoeker en 
kunsthandelaar, verbonden aan University College Roosevelt

In deze lezing zal ik ingaan op het gebruik van papier in de 
Republiek gebruikmakend van voorbeelden van Goedaert.
Voor het drukken van boeken, het tekenen en het maken 
van prenten is papier een essentieel onderdeel. De 
geschiedenis van de Noordelijke Nederlanden is dan ook 
sterk gekoppeld aan die van het papiergebruik.

Het onderzoek naar papier en watermerken uit de 17e eeuw 
vormt een spiegel van de economische en staatskundige 
veranderingen in de Republiek. Met behulp van röntgen-
techniek zijn de laatste 12 jaar vele voorbeelden verzameld. 
Deze gegevens blijken zeer goed bruikbaar voor het 
onderzoek naar de datering van documenten, edities 
en kunst. Ook bij Goedaert is het mogelijk gebleken om 
met watermerkonderzoek meer inzicht te krijgen in de 
verschillende uitgaves van zijn werk.

https://uol.de/niederlandistik/mitarbeiter/beelen/


Afbeelding | Gildepenning uit 1618 van het Middelburgse Sint 
Lucasgilde, verso. Messing, ø 43 mm. Particuliere collectie

/ Het Middelburgse Sint Lucasgilde 
in de tijd van Goedaert

Chris Teulings, privé-onderzoeker

De presentatie zal aan de hand van wat Bredius en De Man 
ons nog overgeleverd hebben van de in WW II verloren 
gegane archieven van dit gilde een beeld schetsen van 
het 17e eeuwse gildeleven in Middelburg. Er zal specifiek 
en aandacht gegeven worden aan het Sint Lucasgilde en 
zijdelings ook aan het boekdrukkersgilde, waar Goedaert 
eveneens mee te maken had. De voordracht zal zich 
concentreren op wat het vergde van en wat het betekende 
voor een kunstenaar / ambachtsman om tot de uitoefening 
van zijn vak toegelaten te worden. 



Afbeelding | Johannes Goedaert, Gezicht op Middelburg, pen in zwart, 
grijs gewassen, zwart krijt, 180 x 245 mm, Rijksmuseum Amsterdam, 
inv.nr. RP-T-1890-A-2248

/ Landschappen met Beelden en 
Beesten: de getekende en geschilderde 
landschappen van Johannes Goedaert 
Ellis Dullaart, kunsthistoricus
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Zoals blijkt uit de etsen in zijn boek Metamorphosis 
Naturalis, was Goedaert een begaafd etser die allerhande 
insecten op zeer natuurgetrouwe wijze afbeeldde. In het 
‘vrijere’ teken- en schilderwerk dat hij maakte was een 
dergelijk documentair en realistisch karakter uiteraard van 
veel kleiner belang. Toch zien we het minutieus afbeelden 
van de specifieke kenmerken van bloemen en insecten 
nog wel duidelijk terug in de bloemstillevens die Goedaert 
schilderde. In de getekende en geschilderde landschappen 
van zijn hand lijkt dit streven om een onderwerp zo 
natuurgetrouw mogelijk af te beelden veel minder 
nadrukkelijk aanwezig.  

In deze lezing zullen Goedaerts landschappen centraal 
staan: hoe verhouden ze zich tot de landschappen van 
tijdgenoten? Welke inspiratiebronnen kan Goedaert 
gebruikt hebben? Hoe passen zijn landschappen in de 
context van Middelburg als artistiek centrum gelegen op de 
route van de zuidelijke naar de noordelijke Nederlanden? 



Afbeelding | CLVII (tekening), Joos van de Plas, 2018

/ Het gestolen kijken

Joos van de Plas, beeldend kunstenaar

Hoe een Frans onderonsje de beroemde 17e-eeuwse 
natuurvorsers Johannes Goedaert en Maria Sibylla Merian 
voor altijd tot elkaar veroordeelde.

Tijdens mijn zoektocht in het oeuvre van Maria Sibylla 
Merian kreeg ik er ooit een volumineus werk onder ogen. 
Bij het doorbladeren werd duidelijk dat het hier om een 
soort verzamelband van Merians werk ging onder de 
enigszins verwarrende titel De Europische Insecten. 
Bekend als ik was met het oeuvre van Merian maakte dit 
boek mij onrustig, iets klopte er niet. Langzaam daagde 
het: er waren afbeeldingen aan haar platen toegevoegd!

Mijn onderzoek naar de herkomst van die toegevoegde 
illustraties en hoe ze daar terecht kwamen zal het 
onderwerp zijn van mijn lezing.



Afbeelding | Afbeelding LXXVII uit deel een van Metamorphosis 
Naturalis (1660). Een Schoone Boter-kapelle, die we nu grote vos 
noemen. Vroegste afbeelding waarop zowel een volledige metamorfose 
als het werk van sluipwespen te zien is. Goedaert Collectie

/ Sluipwespen: van Goedaert en “ont-
dekking” in de 17e eeuw tot sleutelrol 
in duurzame landbouw
Jetske de Boer, entomoloog
Nederlands Instituut voor Ecologie (KNAW)

Sluipwespen zijn insecten die behoren tot de orde van 
de vliesvleugeligen (Hymenoptera). Vrouwtjes leggen 
hun eitje(s) in of op een ander insect, de gastheer. De 
sluipwesplarve ontwikkelt zich ten koste van de gastheer, 
die uiteindelijk dood gaat. Goedaert was waarschijnlijk 
de eerste die verschillende ontwikkelingsstadia van 
sluipwespen vastlegde, maar de fascinerende levenswijze 
van deze insecten werd in de 17e eeuw veelal nog niet 
begrepen. Tegenwoordig weten we dat sluipwespen 
uitermate belangrijk zijn om populaties van andere 
insecten te beheersen en daarom een sleutelrol vervullen 
in ecosystemen wereldwijd, zowel in de natuur als in de 
landbouw. Vanwege deze belangrijke rol als biologische 
bestrijders van plaaginsecten, worden sluipwespen ook 
commercieel geproduceerd.



Afbeelding | De vroegste waarneming van Goedaert uit 1635: de 
metamorfose van de Paeuw-oogh, die nu dagpauwoog genoemd wordt. 
(Afbeelding I uit deel een van Metamorphosis Naturalis) 

/ Johannes Goedaert (1617 - 1668). 
Zijn betekenis, invloed en waardering 
door de eeuwen heen

Kees Beaart, Goedaert kenner
Goedaert Collectie en Stichting Natuurrijk (in oprichting)

Tot 1660 was over de metamorfose van insecten bijna niets 
bekend. Wetenschappelijke werken over insecten waren 
tot dat jaar vrijwel volledig gebaseerd op geschriften uit 
de klassieke oudheid. In 1660 verscheen de Nederlandse 
vertaling van Jonstons boek over insecten, die in de 
titel van het boek Gekerfde- of kronkeldieren genoemd 
worden. Dit boek vormt het referentiekader dat aantoont 
welke enorme vooruitgang Goedaert boekte op het 
gebied van de entomologie. Nog nooit was een boek over 
insecten uitgegeven dat uitsluitend gebaseerd was op 
eigen waarnemingen. Nog nooit was een insectenboek 
uitgegeven met afbeeldingen in kleur. Goedaerts 
Metamorphosis Naturalis werd een bestseller. Al in 1660 
brachten de gebroeders Huygens exemplaren van het boek 
naar geleerden in Parijs. Het verscheen in diverse talen 
en kreeg veel navolging. Zeer terecht schreef Johannes 
Swammerdam in 1669 dat Goedaert meer ontdekt had dan 
alle geleerden tesamen in alle eeuwen voor hem. Zowel 
vroeger als nu is Goedaert een bron van inspiratie.



Afbeelding | Johannes Goedaert, Stilleven met boeket rozen in een 
glazen vaas (olieverf op paneel) 1640–1667, collectie Zeeuws Museum.
Te zien zijn Bevindinge IV (Vuylen Leuyaerdt, kleine vlieghe), 
Seventiende Bevindinge (zonder naam), Bevindinge 46 (Hommel)
Bevindinge XI Wittiens (Witte Boterkapelle), Bevindinge XXVII 
(Droevaert, Wittiens) uit: Metamorphosis Naturalis, deel 1, 2 en 3, 
1660/1667/1669

/ Johannes Goedaert: de schilder als 
filosoof 

Arjan van Dixhoorn, historicus
Hugronje hoogleraar ‘Geschiedenis van Zeeland in de 
Wereld’, Universiteit Utrecht |University College Roosevelt

Volgens de wetenschapshistorici werd de opkomst van 
de moderne, op observatie, experiment en kritische 
evaluatie van de literatuur gerichte natuurwetenschap 
vanaf 1500 deels gedreven door een samenwerking tussen 
filosofisch geschoolden en praktijkmensen (bestuurders, 
ambachtslieden en koopmannen). In de Nederlanden 
ontwikkelden eerst de miniaturisten en in hun voetspoor 
de gebroeders Van Eyck en hun navolgers een ongekend 
meesterschap in het in vorm en kleur verbeelden van 
de natuurlijke wereld. Door meesterschap en ambitie 
verwierven kunstschilders zo een cruciale rol in de nieuwe 
kenniscultuur. Hun door de kunsttraditie bevorderde 
ontwikkeling van schilder tot filosoof is in het werk van 
de Middelburger Johannes Goedaert bijzonder goed 
te volgen. Door zijn observaties en verbeelding van de 
metamorfose van insecten ontpopte de kunstschilder 
Goedaert zich vanaf de jaren 1630 tot natuurfilosoof. Met 
de publicatie van zijn boeken in de jaren 1660 werd zijn 
filosofische faam als stichter van een vakgebied zelfs voor 
immer gevestigd.



/ Blad- en graafwespen in het werk van 
Goedaert

Ad Mol en Wim Klein
Coördinatoren bladwespen (Symphyta) en graafwespen 
(Sphecidae s.l.) bij EIS Kenniscentrum Insecten en andere 
Ongewervelden, Leiden

De insectenorde Hymenoptera (wespen en bijen) bestaat 
uit drie hoofdgroepen die ook bij Goedaert aan de orde 
komen:

- Symphyta (bladwespen). De larven eten planten en lijken 
veel op rupsen van vlinders. Goedaert was niet bekend 
met het verschil, kweekte beide op en merkte pas bij het 
uitkomen dat er verschil bestond tussen de volwassen 
insecten. Goedaert behandelt tien soorten bladwespen.

- Parasitica (sluipwespen). De larven parasiteren in rupsen 
en komen vaak pas uit nadat de rups zich heeft verpopt, 
zodat het lijkt alsof de rups de larve is van de wesp. 

-Aculeata (wespen, mieren, hommels, bijen). Deze 
vertonen broedzorg en solitaire soorten verzorgen hun 
larven in gangen in de grond of dood hout. Enkele leven 
in kolonievorm, zoals hommels en mieren. Goedaert 
behandelt een hommel en een graafwesp.

Afbeelding: Allantus cinctus, een van de bladwespen van Goedaert: 
links een recent exemplaar, rechts de afbeelding door Goedaert.



Afbeelding | Hommel-bye, Afbeelding 46 uit deel twee van 
Metamorphosis Naturalis. Goedaert Collectie

/ De hommels in het werk van 
Goedaert

Rinus Sommeijer, entomoloog
Universiteit Utrecht (gepensioneerd) en Universidad 
Nacional de Costa Rica

In het meesterwerk van Goedaert komen ook 
hommels voor. Niet alleen in een prachtige afbeelding 
maar ook als onderwerp van zijn eigen intrigerende 
gedragswaarnemingen in een opmerkelijk observatienest. 
Hommels zijn “sociale” insecten die behoren tot de groep 
van de bijen. Ze komen wereldwijd in een diversiteit van 
honderden soorten voor. De Nederlandse hommelfauna 
bestaat op dit moment uit 29 verschillende soorten. In de 
lezing zullen allereerst de kenmerken van de afgebeelde 
hommel worden behandeld daarna zal ingegaan worden 
op de beschrijving van Goedaerts gedragswaarnemingen 
en de bijzondere resultaten daarvan. Hoe kunnen we zijn 
observaties in verband brengen met de huidige kennis?



Afbeelding | Afbeelding C uit deel III van Metamorphosis Naturalis. 
Metamorfose van de hermelijnvlinder, die Goedaert “Twee-steert” 
noemde. Afb. Goedaert Collectie

/ Aandacht voor vlinders: van alle 
tijden!

Titia Wolterbeek, landschapsarchitect en directeur van
De Vlinderstichting

Het is bijzonder je te realiseren dat er ook in de tijd 
van Johannes Goedaert al mensen waren die, net als 
wij nu, vol nieuwsgierigheid en passie op zoek gingen 
naar vlinders en andere insecten. Tegenwoordig zijn er 
dagelijks mensen op pad om naar vlinders te kijken, ze te 
tellen of te onderzoeken. Dat doen zij met dezelfde passie 
en nieuwsgierigheid als Goedaert, maar ook vanuit een 
grote bezorgdheid over de dramatische achteruitgang 
die overal merkbaar is. Gelukkig wordt de urgentie voor 
bescherming inmiddels breed gevoeld. We zien dat o.a. 
terug in de Visie van minister Schouten (Landbouw, 
natuur en voedsel: waardevol en verbonden – Nederland 
als koploper in de kringlooplandbouw) en in het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel, dat door maatschappelijke partijen 
vanuit onderzoek, natuur, landbouw en bedrijfsleven is 
opgesteld. Titia Wolterbeek zet de ontwikkelingen op 
een rij met haakjes naar het verleden en linken naar de 
toekomst. 



Afbeelding | Anti Glyfosaat demonstranten, Berlijn (februari 2017) en 
Brussel (november 2017)

/ Van Goedaert naar Glyfosaat. Wat 
de oplaaiende politieke strijd over 
bestrijdingsmiddelen betekent voor 
onze biodiversiteit

Herman Lelieveldt, politicoloog, University College Roosevelt

De politieke besluitvorming over bestrijdingsmiddelen 
heeft zich in Europa lange tijd buiten het blikveld 
van het publiek afgespeeld. Zo ging het ook met de 
goedkeuring van glyfosaat – de meest gebruikte actieve 
stof in bestrijdingsmiddelen. Tot 2017. Toen in dat jaar 
de goedkeuring voor deze stof verlengd moest worden 
zette het het Europees Parlement bij de risico’s van dit 
bestrijdingsmiddel voor de volksgezondheid en het milieu. 
Bovendien ondertekenden meer dan 1 miljoen Europese 
burgers een Europees burgerinitiatief voor een verbod 
op glyfosaat. Deze druk zorgde ervoor dat glyfosaat 
niet voor nog eens 15 jaar maar slechts voor 5 jaar werd 
toegelaten. Inmiddels hebben landen als Frankrijk en Italië 
gezegd glyfosaat zo snel mogelijk uit te willen bannen, 
terwijl in Nederland het gebruik van glyfosaat buiten de 
landbouw al helemaal niet meer toegestaan is. Wat zijn de 
voordelen en de nadelen van Europabrede besluiten over 
gewasbeschermingsmiddelen en zou het terugggeven van 
deze bevoegdheid aan de lidstaten de biodiversiteit beter 
kunnen waarborgen? 



Hans Beelen studeerde Nederlandse taal- en letterkunde 
te Leiden. Sinds 1987 is hij als neerlandicus werkzaam aan 
de Universiteit Oldenburg en sinds 2010 voorzitter van het 
Niederlandistenverband (docentenplatform universitaire 
neerlandistiek in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). 
Beelen is vaste medewerker van het tijdschrift Onze Taal. 
Als curator heeft hij zeven tentoonstellingen van oude 
drukken verzorgd in de Landesbibliothek Oldenburg, 
waaronder Schauplatz der kriechenden und fliegenden 
Gewürmer, Kulturgeschichte der Insekten (2012). Als 
projectcoördinator bij de Stichting Vrijwilligersnetwerk 
Nederlandse Taal gaf Beelen o.m. leiding aan de digitale 
editering van entomologische werken van Johannes 
Goedaert, Jan Swammerdam, Steven Blankaart en Maria 
Sibylle Merian. Zijn belangstelling voor biologie blijkt 
ook uit de recente bloemlezing Walvissen groot en vet, 
Nederlanders op walvisvaart in het Hoge Noorden (2018, 
samen met Ingrid Biesheuvel).

https://uol.de/niederlandistik/mitarbeiter/beelen/

Biografiëen

Kees Beaart (*1947) was werkzaam in Basis- en Hoger 
Onderwijs. Hij is auteur van vele uitgaven over de risico’s 
van chemische bestrijdingsmiddelen en alternatieven. Om 
ervaring op te doen met groenbeheer zonder gif, kochten 
zijn vrouw Birgitte en Kees in 1977 ruim een hectare weiland, 
waarop ze een natuurterrein aanlegden. Dit “Natuurrijk” 
beheren ze nog altijd. Om het voortbestaan ervan in de 
toekomst te garanderen wordt Natuurrijk geschonken 
aan de “Stichting Natuurrijk”, die in oprichting is. In 
1996 kocht Kees in Kopenhagen een boekje van Johannes 
Goedaert. Het zou zijn leven veranderen. Het boekje bleek 
de eerste aankoop te zijn van wat de Goedaert Collectie 
zou worden: een verzameling schilderijen, tekeningen, 
prenten, boeken en penningen, gerelateerd aan Goedaert 
en het zeventiende eeuwse Middelburg. Op initiatief 
van Kees werd in 2016-2017 in het Zeeuws Museum een 
tentoonstelling aan Goedaert gewijd. Bij de opening ervan 
verscheen de monografie Johannes Goedaert Fijnschilder 
en Entomoloog. 

https://rkd.nl/nl/explore/images#search=sim-
ple&query=Goedaert%20Collectie

https://tinyurl.com/y8w5c84s

https://uol.de/niederlandistik/mitarbeiter/beelen/
https://rkd.nl/nl/explore/images%23search%3Dsimple%26query%3DGoedaert%2520Collectie
https://rkd.nl/nl/explore/images%23search%3Dsimple%26query%3DGoedaert%2520Collectie
https://tinyurl.com/y8w5c84s


Albert Clement behaalde in 1986 en 1988 resp. de diploma’s 
Docerend en Uitvoerend Musicus orgel aan het Brabants 
Conservatorium bij Bram Beekman. Nog tijdens zijn 
studie volgde hij Masterclasses bij Ton Koopman, Ludger 
Lohmann en Wolfgang Rübsam. Daarnaast studeerde 
hij muziekwetenschap aan de universiteit te Utrecht en 
theologie aan de universiteit te Leiden. In 1987 behaalde 
hij het doctoraal examen Muziekwetenschap aan de 
Universiteit Utrecht (cum laude) en in 1989 promoveerde 
hij daar (eveneens cum laude) op een interdisciplinair 
proefschrift over Johann Sebastian Bach (promotor: Willem 
Elders). Sinds 2004 is hij er zelf hoogleraar. In hetzelfde jaar 
stond hij aan de wieg van University College Roosevelt, 
dat hij vanaf 2003 hielp oprichten en waar hij sindsdien 
hoofd is van de muziekafdeling. Hij is een internationaal 
erkend expert op het gebied van barokmuziek. Van zijn 
grote internationale groep promovendi brachten drie het 
inmiddels zelf tot hoogleraar.

https://www.uu.nl/staff/AAClement/Profile

Jetske de Boer is entomoloog, gepromoveerd aan 
Wageningen Universiteit, en heeft een brede kennis van het 
gedrag van insecten. In het bijzonder is zij geïnteresseerd 
in hoe insecten reageren op vluchtige stoffen, ofwel geuren. 
Deze stoffen kunnen belangrijke informatie bevatten 
wanneer insecten zoeken naar voedsel, bijvoorbeeld als 
muggen op zoek zijn naar een bloedmaaltijd. Tijdens een 
post-doctoraal onderzoek aan Wageningen Universiteit 
heeft de Boer het effect van malaria-parasieten op het 
humane geurprofiel onderzocht en bestudeerd hoe dit het 
zoekgedrag van muggen beïnvloedt. Momenteel werkt 
zij aan hyperparasitoïden bij het Nederlands Instituut 
voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen. Deze 
kleine insecten zijn natuurlijke vijanden van sluipwespen, 
en kunnen biologische bestrijding van bladluizen in 
paprikakassen verstoren. Jetske De Boer onderzoek hoe 
deze hyperparasitoïden naar een val gelokt kunnen worden 
om dit probleem op te lossen. 

https://nioo.knaw.nl/nl/employees/jetske-de-boer

https://nioo.knaw.nl/nl/employees/jetske-de-boer


Ellis Dullaart (*1985) studeerde  in 2007 af  als  
kunsthistoricus aan de Universiteit Utrecht, met een scriptie 
over de Leidse genreschilder Quiringh van Brekelenkam. 
Twee jaar later voltooide zij de Engelstalige researchmaster 
Art History of the Low Countries in European Context 
aan diezelfde universiteit. Tijdens een stage in het 
Rijksmuseum Amsterdam werkte ze mee aan het nog te 
verschijnen tweede deel van de collectiecatalogus Dutch 
paintings of the seventeenth century in the Rijksmuseum 
Amsterdam. Als stagiaire in het Staatliches Museum 
Schwerin schreef ze mee aan de collectiecatalogus Die 
holländische Genremalerei in Schwerin. Sinds 2013 is ze 
als conservator bij het RKD – Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis werkzaam, waar ze zich voornamelijk 
richt op Noord- en Zuid-Nederlandse landschaps- en 
genreschilderkunst van de 17e en vroege 18e eeuw. 

www.rkd.nl

Arjan van Dixhoorn is sinds 2013 door het Familiefonds 
Hurgronje aangesteld als bijzonder hoogleraar in de 
geschiedenis van Zeeland in de Wereld aan de Universiteit 
Utrecht. Sindsdien geeft hij les aan het University College 
Roosevelt in Middelburg. Hij was na zijn promotie aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam korter of langer verbonden 
aan de universiteiten van Maastricht, Antwerpen, Gent 
en Los Angeles. Hij won diverse prijzen en onderzoeks-
beurzen en was in 2013 een van de stichtende leden van de 
Belgische Jonge Academie. Hij is gespecialiseerd in de cul-
tuurgeschiedenis van de Nederlanden en heeft een bijzon-
dere interesse in de vorming van volkstalige kenniscul-
turen in het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Europa.

http://www.ucr.nl/about-ucr/Faculty-and-Staff/
Arts-and-Humanities/Pages/Arjan-van-Dixhoorn.aspx

http://www.rkd.nl


Eric Jorink is Teylers hoogleraar aan de Universiteit 
Leiden en als onderzoeker verbonden aan het Huygens 
ING (KNAW) Amsterdam. In 2012-2013 was hij Andrew 
W. Mellon visiting professor aan het Courtauld Institute 
of Art (University of London).  Hij is gespecialiseerd 
in de relatie tussen geloof, wetenschap en kunst in de 
vroegmoderne tijd, en publiceerde onder meer, Het ‘Boek 
der Natuere’. Nederlandse geleerden en de wonderen van 
Gods schepping, 1575-1715 (2006) en, samen met Bart 
Ramakers, Art and Science in the Early Modern Low 
Countries (2012). Thans werkt hij aan een biografie van 
Johannes Swammerdam (1637-1680). 

https://www.huygens.knaw.nl/jorink/

Truusje Goedings is boek- en kunsthistoricus, en volgde 
een vijfjarige opleiding schilderen en grafiek aan de 
Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. 
Zij werkte ondermeer als onderzoeker aan de Universiteit 
van Amsterdam, aan het Laboratorium voor onderzoek 
van voorwerpen van kunst en wetenschap, Amsterdam; 
en in het antiquariaat. Zij werkt aan een proefschrift 
over het werk van Meester-afzetter Dirk Jansz van Santen 
(1637-1708) en publiceert sinds 1989 geregeld over kleur 
op grafiek in de 16e en 17e eeuw. Recent maakte zij een 
overzichtstentoonstelling over afgezette boeken en atlassen 
voornamelijk in Nederland 1480-1720, voor de Bijzondere 
Collecties van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 
en schreef daarbij het boek Afsetters en Meester Afsetters 
(Nijmegen/Amsterdam 2015).

https://vantilt.nl/boeken/de-kunst-van-het-kleuren/



Wim Klein (*1949) is coordinator Graafwespen 
(Sphecidae s.l.) bij EIS Kenniscentrum Insecten en andere 
Ongewervelden, Leiden; gastmedewerker van Naturalis, 
Leiden, voor Graafwespen; en conservator Bijen en Wespen 
bij het Natuurmuseum Brabant, Tilburg. Wim Klein begon 
zijn opleiding te Wageningen, maar studeerde uiteindelijk 
te Amsterdam af als bedrijfskundige. Later studeerde hij te 
Tilburg nog af in de Theologie. Hij werkte bij de ING Bank 
en het Bisdom Breda. 

Ad Mol (*1948) is coördinator bladwespen 
(Symphyta) bij EIS Kenniscentrum Insecten en andere 
Ongewervelden, Leiden. Hij studeerde Biologie in Utrecht, 
afstudeerrichtingen Cytogenetica, aquatische ecologie 
en biohistorie. Hij werkte bij het Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer te Leersum en als Beleidsadviseur natuur- 
en waterbeheer bij de Provincie Noord-Brabant. In 2012 
ging hij met pensioen.

Liesbeth Labeur (*1975) is kunstenaar. In haar artistieke 
praktijk staan piëtistisch vormgebruik en babylonische 
beeldverwarring centraal. Een experiment in zwart.  Recente 
projecten zijn het kleigoedproject rond de Hedwigesteen 
en de publicatie van boeken zoals de graphic novel Op 
weg en reis (Uitgeverij Cossee, 2017). Labeur exposeerde 
in 2015 in de Vleeshal met de installatie Nachthutje in de 
komkommerhof. De afgelopen zomers had ze haar atelier 
in de Kunsthal te Rotterdam, waar ze deelnam aan de All 
You Can Art projecten. 

Kees Brandenburg (1954) is specialist in het vernieuwen 
van oude druktechnieken. Naast het perfectioneren van 
de workflow van digitaal beeld naar analoog eindresultaat, 
zoekt hij, met de chemische kennis van de 21e eeuw, actief 
naar ‘schonere’ versies van 19e-eeuwse druktechnieken. 

Labeur en Brandenburg onderzoeken samen met regelmaat 
de mogelijkheid van het combineren van experiment en 
oude druktechnieken.  

www.liesbethlabeur.nl



Frans Laurentius (*1971) is kunsthistoricus. In 1998 
studeerde hij af aan de Rijksuniversiteit Leiden met een 
oeuvre-catalogus betreffende het etswerk van de 18e 
eeuwse Leidse kunstenaarsfamilie Janson. Daarna trad 
hij toe in het familiebedrijf Kunsthandel Th. Laurentius, 
dat zich specialiseert in prenten en tekeningen uit West-
Europa uit de periode 1550-1850. Laurentius publiceerde 
meerdere studies over grafische kunsten en Nederlandse 
keramiek. In 2010 promoveerde hij aan de Universiteit 
Utrecht met een monografie over de Nederlandse prenten 
handelaar Clement de Jonghe: Clement de Jonghe (ca. 
1624-1677). Vanaf 2006 is hij in samenwerking met zijn 
vader actief in het maken van watermerkcatalogi met 
behulp van röntgentechniek. Hiervan zijn inmiddels vier 
delen verschenen.

www.laurentiusoldmasterprints.com

Herman Lelieveldt is docent politicologie en Jean Monnet 
Chair in Europees voedselbeleid aan het University 
College Roosevelt. Zijn onderwijs en onderzoek richten 
zich op de politiek van de verduurzaming van ons 
voedselsysteem, een onderwerp waarover hij in 2016 het 
boek De Voedselparadox. Wat ons streven naar beter 
eten dwarsboomt publiceerde en waarover hij regelmatig 
stukken publiceert op de journalistieke website Follow 
the Money. In zijn onderzoek richt hij zich met name op 
de vraag wat de onderscheiden rollen van markt, staat, 
burgers en civil society bij de verduurzaming van ons 
voedselsysteem zijn. 

http://www.ucr.nl/about-ucr/Faculty-and-Staff/Social-Sci-
ence/Pages/Herman-Lelieveldt.aspx

Column Follow the Money, 9 maart 2018. Als het om 
voedselveiligheid gaat is meer Europa de beste keuze. 
https://www.ftm.nl/artikelen/europese-achterkamert-
jes-voedselveiligheid?share=1



Joos van de Plas is beeldend kunstenaar. Ze studeerde in 
Tilburg en aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. 
Sinds de eeuwwisseling is haar werk vooral geïnspireerd 
door de manier waarop kunst en wetenschap in de 17e 
eeuw zich ontwikkelden. Joos van de Plas heeft intensief 
onderzoek gedaan in botanische en entomologische 
geïllustreerde boeken en insektencollecties in musea en 
bibliotheken. Dit resulteerde o.a. in een vijf jaar durende 
periode van onderzoek in de ‘Gerning-Sammlung’ van 
Museum Wiesbaden. Op dit moment focust haar werk 
zich op de metamorfose. Hiervoor kweekt zij vlinders in 
haar atelier. Deze processen zijn het onderwerp van haar 
art-video’s. Haar werk is te zien in de permanente collectie 
van Museum Wiesbaden en privé-collecties in Europa en 
de VS.

www.joosvandeplas.nl

http://www.themariasibyllameriansociety.humanities.uva.nl/

http://www.johandeumens.com/artists/27-artists-publica-
tions-miscellaneous/artworks/857-joos-van-de-plas-port-
folio-wiesbaden.html

Rinus Sommeijer, Zeeuwse entomoloog, studeerde 
Biologie aan de Universiteit Utrecht (UU) en Entomologie 
aan Landbouw Universiteit Wageningen (LUW). Hij was 
zes jaar Regionaal Landbouwentomoloog FAO/UN in 
het Caribisch Gebied (Trinidad&Tobago) en Centraal 
Amerika (Nicaragua). Daarnaast is hij Associate Professor 
Gedragsbiologie (m.n. onderzoek aan kolonievormende 
bijen) aan de Universiteit Utrecht en Professor ad Honorem 
Universidad Nacional de Costa Rica C.A. (ecologie en 
ontwikkeling van de teelt van honingbijen en tropische 
bijen). Sommeijer bekleedde diverse bestuursfuncties, hij 
was onder meer zestien jaar voorzitter van APIMONDIA 
Standing Commission on Melliferous Flora and Pollination 
en elf jaar Algemeen Secretaris van de Nederlandse 
Entomologische Vereniging. Sinds zijn pensionering blijft 
hij betrokken bij diverse onderwijsactiviteiten, waaronder 
internationale cursussen voor Utrecht Summer School in 
Utrecht en in Costa Rica.

https://web.science.uu.nl/sommeijer/



Chris Teulings (*1950) doet privé-onderzoek op het gebied 
van gilden en gildepenningen. Momenteel bereidt hij als 
buiten-promovendus aan de VU een proefschrift voor over 
deze onderwerpen. De afgelopen vijftien jaar zijn er enige 
publicaties van zijn hand op dit gebied verschenen, vooral 
in numismatische tijdschriften en jaarboeken. Via zijn 
interesse in onder andere het Middelburgse Sint-Lucasgilde 
raakte hij betrokken bij Johannes Goedaert, fijnschilder en 
entomoloog (2016) waaraan hij ook een bijdrage leverde.

Titia Wolterbeek (*1964) is afgestudeerd als 
landschapsarchitect en werkt nu bijna 25 jaar bij 
De Vlinderstichting. De Vlinderstichting is een 
natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor de 
bescherming van insecten in het algemeen en vlinders en 
libellen in het bijzonder. In het kader van haar functie als 
directeur/bestuurder maakt zij deel uit van het bestuur van 
o.a. SoortenNL en Stichting Tijdelijke Natuur. Ze probeert 
haar passie voor vlinders op iedereen over te brengen. In 
2018 kwam zij binnen op plaats 100 in de Trouw Duurzame 
100. 

www.vlinderstichting.nl
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Colofon

De Goedaert Conferentie vindt plaats in het kader van 
het 250-jarig bestaan van het Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen (KZGW). Het is mede 
mogelijk gemaakt door de genereuze steun van het 
KZGW, Prins Bernhard Cultuurfonds / 
Het Goessche Diepfonds, Werkgroep Cultuurhistorie 
(KZGW), Heemkundige Kring Walcheren en 
University College Roosevelt. De meerdaagse conferentie 
is een samenwerking met Cinema Middelburg, de 
Oostkerk en Zeeuws Museum

Met dank aan alle sprekers en deelnemers die aan dit 
initiatief hebben bijgedragen

Vaert wel!

Het Goedaert comité,

Kees Beaart
Arjan van Dixhoorn
Sophie Krier
Veronica Frenks

Lente 2019, Middelburg, Zeeland



‘Ick en heb ook niet ontsien ’s nachts by de kaers 
te gaen soecken eenighe dierkens diemen by den 
dach niet en conde vinden. Somtijts heb ick met 
de spaede gaen soecken cleyne dieren die sich 
inde aerde onthielden. Ende op dat alles te beter 
mochte vertoont werden, so sal een yeder daer 
toe begeerich zijnde, niet alleen de af-beeldingen, 
maer oock alle de selfde door den Autheur met 
haere eyghen coleuren nae het leven afgeteyckent 
krijgen connen. Vaert wel.’

Uit: Johannes Goedaert, Metamorphosis Naturalis, deel 1: 
Aan den goedwilligen leser, 1660.


