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Stoet door Frankrijk

Ze overwinterde daar, kreeg schoeisel

en een waterdichte jas aangemeten en

begon toen aan een wandeltocht van

honderden kilometers richting de hoofd-

stad. De begeleidende stoet bestond

onder andere uit haar twee verzorgers,

koeien om haar te voeden met melk,

een Franse wetenschapper van de Jar-

din des Plantes en politie-escorte. Later

werd het gezelschap uitgebreid met ca-

valeristen om de menigte op afstand te

houden, want onderweg trok de exoti-

sche bezienswaardigheid veel bekijks.

Koning Charles X verzuchtte dat hij zelf

de laatste zou zijn om zijn cadeau te

aanschouwen.

Hype

Tegen de tijd dat de giraf in Parijs was

aangekomen en werd ‘tentoongesteld’

in de Jardin des Plantes had de hype

grote vormen aangenomen. Naar verluid

kwamen er in enkele maanden tijd meer

dan zeshonderdduizend bezoekers op

af, die elkaar verdrongen om een glimp

van de giraf op te vangen, als we een

spotprent van Henri-Daniel Plattel

mogen geloven. Kranten berichtten dat

men het in de hoofdstad nergens anders

meer over had. Het dier werd in de twin-

tigste eeuw Zarafa (naar het Arabische

woord voor giraf) genoemd, maar was

tijdens haar leven in Frankrijk simpelweg

bekend als la girafe. Er was er maar één

van, dus waarom een naam toekennen

ter onderscheid?

Alles giraf

De komst van de giraf bracht een rage

teweeg met girafmotieven op behang,

stoffen, porselein, wijnglazen, hoofdkus-

sens en accessoires. Dames droegen
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Het was niet de eerste giraf in Europa. Julius Caesar bracht een camelopardalis (vanwege de uiterlijke gelijkenissen met een ka-

meel en een luipaard zo genoemd door de Romeinen) uit Egypte mee. In de vijftiende eeuw had de Florentijnse Lorenzo de’ Me-

dici eveneens een giraf. Voor het grote publiek, en dus ook voor de vroeg negentiende-eeuwse Fransman, was de aanblik van

het dier echter nieuw. Vanaf het moment dat de giraf na een lange bootreis aankwam in Marseille ontstond een girafomanie.

à la girafe
De giraf: een exotisch en elegant dier dat met zijn ranke lange nek, uitzonderlijke lichaamspropor-

ties en sierlijke wimpers nog altijd tot de verbeelding spreekt. Beeld je eens in hoe dat eeuwen ge-

leden was. Om voor het eerst oog in oog staan met dit imposante dier, dat men hooguit van

bestiaria kende. Het overkwam de Fransen in de herfst van 1826, nadat de Egyptische onderkoning

Mohammed Ali drie Europese vorsten een diplomatiek cadeau gaf in de vorm van een giraf.

Nicolas Huet de Jongere, De giraf van Charles X, 1827,

aquarel, Morgan Library and Museum, New York 

Kralenbeursje met afbeelding van giraf,

Frankrijk, ca. 1827, 

Tassenmuseum Hendrikje, Amsterdam

Japon met giraffenkleur en -print, ca. 1827, 

uit: The Repository of Arts, Literature, Fashions &c. (Third Series, Volume 10)
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kleding met girafgeïnspireerde kleuren,

zoals de geeltint die ‘buik van de giraf’

werd genoemd, of vlekkenprints. Mou-

wen werden boven en onder de elle-

boog bijeengebonden met linten, om de

knokige knieën te imiteren. Mannen

droegen hoge hoeden, terwijl vrouwen

zich een kapsel à la girafe lieten aanme-

ten – soms zo hoog dat ze zich zittend

op de vloer van hun rijtuig door Parijs lie-

ten verplaatsen. Alles betreffende de

giraf werd nauwkeurig genoteerd door

wetenschappers. Zo is zelfs haar lieve-

lingseten vastgelegd: uien.

Vergetelheid

De interesse van het publiek waaide in

een kleine drie jaar tijd over. Slechts ‘ach-

terlijke provincialen en verveelde kinder-

meisjes’ bezochten haar nog, volgens

Honoré de Balzac. In 1845 overleed de

giraf. Ze werd opgezet en tentoonge-

steld. Eugène Delacroix bezocht haar in

die hoedanigheid in 1847 en noteerde in

zijn dagboek hoe stijfjes en lullig het dier

erbij stond. Van een wild dier en vervol-

gens de grootste celebrity van Frankrijk

was ze verworden tot een in de verge-

telheid geraakt museumstuk. Ze trof het

overigens beter dan haar Engelse diplo-

matieke collega, die na aankomst in Enge-

land nauwelijks op zijn poten kon staan,

zijn korte leven grotendeels doorbracht

gehangen in een takelconstructie en bin-

nen twee jaar stierf. Na de drukte van haar

eerste jaren leidde de Franse giraf een

betrekkelijk rustig leven. 1827 ging de

Franse geschiedenisboeken in als ‘het

jaar van de giraf’.

museum.larochelle.fr
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De Engelse giraf. Jacques-Laurent Agasse, 

De Nubische giraf, 1827, olieverf op doek, 127,3 x 101,7 cm, koninklijke verzamelingen, Groot-Brittannië

Henri-Daniel Plattel, 

Les Quartiers de Paris, 

Jardin des Plantes, ca. 1827, 

Musée Carnavalet, Parijs

De opgezette giraf is tegenwoordig te zien in het Muséum d’Histoire Naturelle in La Rochelle


