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De Artis Bibliotheek bevat een schat aan natuurhisto 
rische boeken en afbeeldingen van vroeger. Minder 
bekend is dat deze prachtige bibliotheek ook materiaal 
van en over de eerste generatie vogelfotografen bezit. In 
dit artikel wordt een (beperkt) aantal van deze - vaak 
vergeten - pioniers belicht. 

De eerste fotograaf? 

De magische werking van het camera obscura-principe 
waarbij in een donkere kamer, een kistje of doos, bij vol 
doende daglicht via een klein gaatje op een wand een 
omgekeerde voorstelling van de buitenwereld verschijnt, 
is al eeuwen bekend. Zodra het licht geblokkeerd raakt 
is de voorstelling verdwenen. Artiesten gebruikten het 
verschijnsel om publiek te betoveren en beeldend kunste 
naars om het juiste perspectief in een afbeelding aan te 
brengen. De Britse kunstenaar David Hockney is ervan 
overtuigd dat Johannes Vermeer (1632-1675) een camera 
obscura heeft gebruikt bij het schilderen van 'Het melk 
meisje'. 

Het duurde tot het begin van de negentiende eeuw 
voordat men op verschillende plaatsen in de wereld begon 
te experimenteren met manieren om de afbeelding die 
de camera toonde permanent vast te leggen. Van al die 
experimenten zouden op twee plaatsen in twee landen de 
resultaten van de zoektocht geschiedenis gaan maken. 

In Frankrijk slaagde Joseph N. Niépce er in 1825 in 
een afbeelding op geprepareerd papier te maken, die 
ook nu nog te zien is.' Zijn werk werd voortgezet door 
Louis J.M. Daguerre die met succes in 1837 een verzilverde 
koperplaat belichtte met kwikdamp. Het procedé werd 
bekend onder de naam daguerreotypie. 

In Groot-Brittannië werkte William H. Fox Talbot 
aan het negatiefproces. De afbeelding in negatief maakte 
het mogelijk om - anders dan de Franse vindingen - meer 
afdrukken te maken van het hetzelfde beeld. Zijn vinding 
werd in 1841 gepatenteerd en zou bekend worden onder 
de naam calotypi of talbotypie. 

In Nederland bleven deze ontwikkelingen niet onop 
gemerkt. Vanaf 1839 besteedden Nederlandse dagbladen 
en tijdschriften regelmatig aandacht aan deze nieuwe 
kunst.' Kapitaalkrachtige amateurs en ook ondernemers 
( commerciële portretfotografie) ontdekten als eersten 
in Nederland de mogelijkheden die de 'Photographie' 
bood. Kunstenaars gebruikten fotografie bij het schilderen, 
tekenen en beeldhouwen en er werd geëxperimenteerd 
met militaire en wetenschappelijke toepassingen. 

Aanvankelijk boden de chemische beperkingen bij het 
ontwikkelen van de afbeeldingen, gecombineerd met de 
beperkte lichtsterkte van toenmalige lenzen en de omvang 
van de camera's slechts de mogelijkheid om niet-bewe 
gende beelden te fotograferen. Deze beperking maakte 
dat personen die gefotografeerd werden in goed verlichte 
ruimten, langere tijd volkomen onbeweeglijk moesten 
blijven staan of zitten. Toen de techniek verbeterde werd 
het mogelijk om buiten te fotograferen. Buiten betekende 
ook: het landschap en de natuur fotograferen. 

Van landschap naar vogelnest 

In Groot-Brittannië gingen in de tweede helft van de 
negentiende eeuw steeds meer amateurs de mogelijk 
heden van de fotografie verkennen. Het begon met het 
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Er moeten nog generaties rondlopen aan wie ooit is 
gevraagd om naar het vogeltje te kijken. Dat was vaak de 
eerste kennismaking met een (beroeps)fotograaf. 
De vogeltje-vraag is langzaam verdwenen uit het beroeps 
jargon en definitief irrelevant geworden sinds de invoering 
van de digitale fotografie. Volwassenen en (klein)kinderen 
zijn niet meer te lokken met een imaginair vogeltje. Ze 
willen meteen hun foto op het schermpje zien. Het imagi 
naire vogeltje werd daarmee: een zaak van vroeger. 

Foto uit het boek 
Wild life at home, die 
de capriolen toont 
die de 'abseilende' 
fotograaf moest uit 
halen om foto's van 
op rotsrichels broe 
dende vogels te 
maken. Let op de 
enorme camera 
met statief, die op 
de rug is gebonden. 

THE RIGHT WAY ro DESCEND. 



vastleggen van landschappen maar al spoedig waagden 
experimenterende fotografen zich ook aan de mensen 
en dieren die het landschap bevolken. Probleem daarbij 
was, dat de gebrekkige sluitertechniek en de lichtsterkte 
van de beschikbare lenzen vereisten dat mens en dier 
nog altijd stil moesten staan. In het geval van mensen 
lukte dat vaak, die bleven veelal strak naar de fotograaf 
kijken. Bij dieren en vooral bij vogels lag dat anders. 
Iedere vogelaar of vogelfotograaf kent het probleem dat 
een vogel nu eenmaal opvliegt op het moment dat een 
kijker of camera bijna scherp is gesteld. Daar moest iets 
op worden gevonden. 

In 1868 verscheen in Engeland Birds of Berkshire & 
Buckinghamshire, geschreven door A.W.M. Clark Kennedy. 
Het bevatte een nieuwigheid in de vorm van een viertal 
bewerkte en met de hand ingekleurde foto's van vogels. 
Het was daardoor het eerste (vogel) boek dat gebruik 
maakte van foto's in de plaats van getekende of geschil 
derde vogelafbeeldingen. Er werd echter wel een beetje 
vals gespeeld: het ging om opgezette exemplaren en 
niet om in het wild levende dieren. De mogelijkheid om 
die op de gevoelige plaat vast te leggen zou nog op zich 
laten wachten en dus volgden eerst nog meer vogelboek 
uitgaven met opgezette vogels. 

Het duurde nog bijna twintig jaar voordat de beroemde 
onderzoeker en pionier-fotograaf Eadweard Muybridge 
{in 1887) erin slaagde om met een serie snelle camera's 
menselijke en dierlijke beweging op foto's vast te leggen. 
Beroemd is zijn serie foto's van een galopperend paard 
waarmee hij aantoonde dat er een moment is waarop 
het paard helemaal los is van de grond. 

De methode van Muybridge was een belangrijke stap 
voorwaarts, maar zulke kostbare experimentele onder 
nemingen waren te hoog gegrepen voor de meeste 
amateurfotografen. Toch bleven ze in het laatste kwart 
van de negentiende eeuw met hun vaak loodzware hou 
ten camera's overal in de westerse wereld naar buiten 
trekken, de natuur in om foto's te maken, al moesten ze 
zich daarbij dus beperken tot niet-bewegende onder 
werpen. Traditioneel waren vogelaars vooral geïnteres 
seerd in de eieren van broedende vogels. Het zoeken 
naar en uithalen van nesten was algemeen geaccepteerd 
en van nestverstoring door het maken van een foto lag 
bijna nog niemand wakker. 

Britse voorlopers 

De broers Richard ( 1862-1928) en Cherry ( 1871-1940) 
Kearton groeiden op in de ruige natuur van Yorkshire 
(GB). Hun vader leerde ze het gedrag van vogels, hun 
roep en zang te herkennen en - heel belangrijk - hun 
nesten te vinden. Dankzij die kennis konden ze in hun 
jeugdjaren soms wat bijverdienen door jagers en andere 
stadse belangstellenden door de natuur te gidsen of naar 
vogelnesten te leiden. 

In 1892 probeerde broer Cherry tijdens een wandel 
tocht met vrienden zijn pas aangeschafte tweedehands 
camera uit. Het weer en de omstandigheden werkten 
mee zodat hij een foto kon maken van het nest van een 
zanglijster. Broer Richard was onder de indruk van het 
(ontwikkelde) resultaat. Hij stelde voor om het boek dat 
hij aan het schrijven was uitsluitend te illustreren met 
dergelijke foto's. Gezamenlijk reisden de broers daarna 
door het Verenigd Koninkrijk om foto's van allerlei 
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onderling verschillende nesten te maken. In 1895 ver 
scheen British bird's nests: Where and when to find and 
identify them. Het was het eerste natuurboek dat volledig 
met foto's was geïllustreerd en het eerste boek dat de 
broers samen maakten. Zij zouden nog een bibliotheek 
aan natuurboeken gezamenlijk of individueel schrijven.3 

Terwijl de broers Kearton zich aanvankelijk nog met 
eieren en nesten bezighielden was een andere amateur, 
R.B. Lodge (1852-1937), begonnen met het fotograferen 
van de vogels zelf. Zijn eerste gelukte en in het 'het wild' 
genomen opname toonde een kievit op het nest. De foto 
werd in 1895 als eerste 'echte' vogelfoto erkend. 

Er is ook een link met Nederland en deze actieve 
Britse vogelaars. Met enige regelmaat reisden Britse 
vogelaars destijds met trein en boot naar de Vechtplassen 
(o.a. de Horstermeer) en het plassengebied bij de Hol 
landse IJssel, noordwest van Rotterdam. Om lepelaars 
te zien namen ze vanuit Londen de trein naar Harwich, 
dan de boot naar Hellevoetsluis en daarna meteen met 
de trein door om na circa 16 uur reistijd de volgende dag 
rond 11 uur bij het Naardermeer te arriveren. Eén van 
die vogelaars was R.B. Lodge die waarschijnlijk als eerste 
moeras- en kustvogels in Nederland fotografeerde.4 
De foto's werden opgenomen in The zoologist.5 
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op: het ging hier niet om de werkelijkheid, maar om een 
beeld van de werkelijkheid. De getoonde vogels waren 
opgezette exemplaren die door de preparateur Steen 
huizen waren gefotografeerd in zijn atelier. 

Paul Louis Steenhuizen ( 1870-1940) was tussen 1891 
en 1927 de preparateur van de dierentuin Artis (Konink 
lijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra) in 
Amsterdam. Daarna zou hij gaan werken voor het Zoö 
logisch Museum van de Universiteit van Amsterdam. 
Naast zijn formele Artis-werkzaamheden was hij ook een 
actieve amateurfotograaf en goed bevriend met Heimans 
en Thijsse. 

In het boek In de duinen6 beschreef Thijsse een duin 
wandeling die hij op 23 juli 1896 maakte in de omgeving 
van het Noord-Hollandse Bergen, samen met Steenhuizen 
en iemand die Thijsse slechts Abspoel7 noemt. Het 
gezelschap nam de eerste vroege trein van Amsterdam 
naar het noorden, maar kon bij station Heiloo niet meer 
wachten. Het was mooi weer, ze stapten uit en wandel 
den via Alkmaar naar Bergen en dan naar zee (ca. 17 km, 
ruim drie uur lopen). Over de terugreis schreefThijsse 
niets, maar die moet ook (grotendeels?) te voet zijn 
afgelegd. De beroemde verbinding tussen Bergen en 
Alkmaar met de stoomtram Bello was eerst vanaf 1905 
mogelijk. 

Thijsse beschreef hoe ze, na Bergen en het schelpen 
pad te hebben verlaten, op het heetst van de dag dwars 
door de duinen liepen, op zoek naar planten, vogels en 
nesten. 

Drie heren in donker kostuum met stropdas of strik, 
met vilten hoed of pet, zonder moderne lichtgewicht 
wandelschoenen, zonder energybars of zelfs iets te 
drinken uit een milieuverantwoorde plastic fles. Thijsse: 
'Ik kan gerust acht of tien uur in 't heetste zomerweer 
rondloopen, eer ik last van dorst begin te krijgen'. Alle 
reden volgens deze 'natuurvorscher' om 'geen veldflesch 
met de hemel weet wat voor lauw vocht erin te moeten 
meetorsen'. Dorst weerstaan is allemaal een kwestie 
van oefenen, zo valt te lezen. 

Het is onbekend wat Steenhuizen aan drinken meenam, 
maar hij torste in ieder geval zijn camera mee. Uit de 
beschrijving van Thijsse kan worden opgemaakt dat hij 
bij een nest van een zilvermeeuw probeerde opnamen 
te maken. Dat was niet eenvoudig, de meeuwen vielen 
op agressieve wijze het nette gezelschap aan. Steenhuizen 
danste met zijn beide handen om de camera geklemd 
'als een kraanvogel in extase' rond het nest om een 
geschikt gezichtspunt te krijgen. Zodra hij even stilstond 
'om zijn plaat te demasqueeren' kreeg hij een tik van een 
meeuwenvleugel tegen zijn pet. Thijsse probeerde onder 
tussen 'vlijtig er op los te teekenen' terwijl Abspoel 
door met zijn wandelstok boven het hoofd van Thijsse 
te zwaaien, de aanvallende meeuwen bij hem weg hield. 

Het resultaat was teleurstellend, schrijft Thijsse, 
want: 'Toen Steenhuizen al zijn platen verknoeid had', 
was het tijd om verder te trekken. Het is een terloopse 
maar belangrijke opmerking, omdat duidelijk wordt dat 
Steenhuizen nog gebruik maakt van geprepareerde glas 
platen bij het fotograferen. Dat betekent dat hij een 
houten camera van een zeker formaat en de bijbehorende 
glasplaten heeft meegedragen! Dat moet toch snel twee 
kilo zijn geweest en dan te bedenken dat er vanaf 1888 
al lichtgewicht fototoestellen van Kodak-Eastman 
beschikbaar waren met een papieren filmrol. Maar ja, 
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Cover van het tijd 
schrift De levende 
natuur, 1 December 
1910. 

Het begin van de vogelfotografie 
in Nederland 

Cover van 
E. Heimans en 
Jac. P. Thijsse, In de 
duinen (Amsterdam: 
Versluys, 1899). 

Aan het eind van de negentiende- en het begin van de 
twintigste eeuw nam de belangstelling voor de natuurlijke 
leefomgeving in Nederland toe. Twee Amsterdamse 
'schoolmeesters', Eli Heimans (1861-1914) en Jac. P. Thijsse 
( 1865-1945) speelden daarbij een belangrijke rol. 

Beide heren stimuleerden vanaf het begin van hun 
samenwerking (1893) bij een breed publiek de kennis van 
en liefde voor de 'natuursport', zoals zij het aanvankelijk 
noemden. Ze ondersteunden artikelen, boekjes en boeken 
en hun activiteiten zoals lezingen met alle destijds 
beschikbare visuele middelen. Dat kon met illustraties in 
de vorm van tekeningen, gravures, aquarellen of afbeel 
dingen van schilderijen en ... steeds meer met foto's. 

In het in 1896 mede door hen opgerichte tijdschrift 
De levende natuur werd in 1897 een foto van een groepje 
vogels afgedrukt. Het was de eerste gepubliceerde 
vogelfoto in de Nederlandse fotogeschiedenis. Maar let 

Foto uit In de duinen 
met- tamelijk on 
scherp - de eerste 
gepubliceerde vogel 
foto in Nederland. 

De jonge Zilvermeeuw. 
Photogra:fie door Steenhuizen. 
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die haalden nog niet de kwaliteit van de zwaardere glas 
plaatopnamen. 

De inderdaad niet geheel scherpe/gefocuste opname 
van het meeuwenjong werd toch in het boek In de duinen 
opgenomen, net als de opname van de met zijn wandel 
stok zwaaiende Abspoel. Het zijn bijzondere foto's, 
want het meeuwenjong is zeer waarschijnlijk de eerste 
gepubliceerde in het 'wild gefotografeerde' vogelfoto in 
Nederland. 

De duinervaring zal Steenhuizen vast en zeker niet 
van het fotograferen hebben afgehouden, maar na 1910 
besloot hij om zich meer te gaan richten op het preparen 
van dieren. Zijn opvolger werd A.J.W. de Veer (1875- 
1940) die als eerste officiële huisfotograaf van Artis ging 
werken. Hij zou op zijn beurt nog door een aantal uit 
stekende fotografen worden (op)gevolgd. 

Jac. P. Thijsse als stimulator van 
vogelfotografie 

DE JACHT 
MET DE 
CAMERA 

Ondanks de lichtelijk teleurstellende foto-ervaring in de 
duinen van Bergen bleef Jac. P. Thijsse de vogelfotografie 
steunen en stimuleren. In een artikel in De levende natuur 
10 (december 1902), met de titel 'Photografieën van 
vogels, eieren en nesten' bleek dat nog eens. Thijsse 
schreef het artikel naar aanleiding van een in 1902 door 
de krant Het Handelsblad georganiseerde prijsvraag met 
als onderwerp: 'Vogels in het vrije, voor de verdienste 
lijkste photografieën van in 't wild levende Nederlandsche 
vogels, hun eieren en nesten'. 
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het neervallen van het gewic 
de sluitingsklep de vogel op 
opschrikt en wegvliegt en 01 
te zien komt dan heel boven 
vleugelpunt en een half uitge 

Een paar vroege vog, 

In 1903 leerde Thijsse in zijn w, 
Adolphe Burdet (1860-1940) k 
bevriend. De in Zwitserland ge 
zijn huwelijk met een welgestel 
onafhankelijk en - niet onbelar 
amateurfotograaf en (later) filr 
Thijsse ging hij zich interessere 
natuurbescherming. Al snel ont 
door Steenhuizen, tot een bijz. 
1907 verschenen zijn eerste vc 
natuur en in 1920 maakte hij ze 
vogelfilm. 

Richard A.J.M. Tepe (1864-1 
vroege Nederlandse vogelfoto 
had hij alle tijd om hobby's te c 
jacht (hij was een fervent jager) 
Hij maakte foto's voor De lever 
Thijsse samen aan de boeken f 
intieme leven der vogels (1906) E 

(1909). Tepe schreef ook zelf t 
de camera (1909). Een bijzonde 
lopende tekst, anders dan gew 
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rende foto's (formaat 20 x 15) 
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Een mond vol tekst voor een belangrijke oproep en 
Thijsse gaat dan ook uitgebreid in op deze (nog) nieuwe 
mogelijkheid tot natuurstudie. Eenvoudig was dat niet, 
stelt hij. Niet alleen moest de camera en de lens aan 
strenge eisen voldoen, dat gold ook voor het afdruk 
mechanisme. De fotograaf moest nu eenmaal (al of niet 
vanuit een schuilhut) om de vogel niet te verschrikken 
afstand houden van de vogel of het vogelnest. Telelen 
zen waren niet beschikbaar, maar dat kon worden opge 
lost door de camera bij het nest te zetten en zelf op 
afstand te blijven: 

Steenhuizen's toestel heeft een gewone balsluiting en 
nu vond hij er op, om op het gewenschte oogenblik 
een zwaar gewicht op den bal te doen vallen, door 
een steunhoutje weg te trekken met een touw, dat al 
naar den aard en de schuwheid van het beestje twintig, 
vijftig, honderd of zelfs tweehonderd meter lang 
moest zijn. En als je aftrekt, dan gebeurt het weer 
maar al te dikwijls, dat door 't ritselen van het touw, 
het neervallen van het gewicht of het kletteren van 
de sluitingsklep de vogel op het laatste oogenblik nog 
opschrikt en wegvliegt en op de plaat niets anders 
te zien komt dan heel bovenaan in een hoekje een 
vleugelpunt en een half uitgestrekte achterpoot.8 

Een paar vroege vogelfotografen 

In 1903 leerde Thijsse in zijn woonplaats Bloemendaal 
Adolphe Burdet (1860-1940) kennen en raakten ze 
bevriend. De in Zwitserland geboren Burdet was, door 
zijn huwelijk met een welgestelde Nederlandse, financieel 
onafhankelijk en - niet onbelangrijk- een enthousiaste 
amateurfotograaf en (later) filmer. Onder invloed van 
Thijsse ging hij zich interesseren voor ornithologie en 
natuurbescherming. Al snel ontwikkelde hij zich, gesteund 
door Steenhuizen, tot een bijzondere vogelfotograaf. In 
1907 verschenen zijn eerste vogelfoto's in De levende 
natuur en in 1920 maakte hij zelfs de eerste Nederlandse 
vogelfilm. 

Richard A.J.M. Tepe (1864-1952) is een andere 
vroege Nederlandse vogelfotograaf. Dankzij een erfenis 
had hij alle tijd om hobby's te ontwikkelen. Naast de 
jacht (hij was een fervent jager) was dat (vogel)fotografie. 
Hij maakte foto's voor De levende natuur en werkte met 
Thijsse samen aan de boeken Het vogeljaar (1904), Het 
intieme leven der vogels (1906) en Omgang met planten 
(1909). Tepe schreef ook zelf boeken, zoals De jacht met 
de camera (1909). Een bijzondere uitgave omdat de 
lopende tekst, anders dan gewoonlijk, niet werd geïllus 
treerd en onderbroken door foto's. De twintig bijbeho 
rende foto's (formaat 20 x 15) werden als een pakketje 
apart bijgevoegd. Dat heeft als voordeel dat er voor de 
foto's gekozen kon worden voor een andere (betere) 
kwaliteit papier dan dat van het boekblok. 

Meer dan een eeuw na het verschijnen is dat nog 
altijd een opvallend verschil. 

In de 'Voorrede' van het boek toont het karakter van 
de auteur zich. '[ik heb het] 'Jagen met de camera' 
genoemd omdat deze zoo genotvolle natuursport eene 
groote overeenkomst vertoont met het jagen met het 
geweer.' Oei, een jager die ook natuurbeschermer is? 
Dat was voor sommige lezers van De levende natuur 
onverteerbaar en zou later nog tot een kleine rel rondom 
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Tepe leiden. Het verhinderde toch niet dat hij zich zou 
ontwikkelen tot de meest bekende Nederlandse natuur 
fotograaf van de eerste helft van de twintigste eeuw. 9 

Van een andere orde zijn de prestaties van de Zeeuwse 
molenaarszoon Johannes Vijverberg (1880-1965). Al op 
twintigjarige leeftijd behaalde hij zijn onderwijzersacte, 
waarna hij in Rotterdam en Haarlem aan het werk ging 
om daarna naar Zeeland terug te keren als hoofd van 
een lagere school. Vijverberg was van jongs af aan geïn 
teresseerd in de natuur en in het bijzonder in de vogel 
rijkdom. Hij bouwde zelf in 1908 een (houten) camera om 
in het spoor van zijn voorgangers de vogelwereld van 
Schouwen-Duiveland te kunnen beschrijven en foto 
graferen. Zijn artikelen verschenen in De levende natuur 
en in andere natuurhistorische tijdschriften. In 1912 
maakte hij een foto van de eerste broedende storm 
meeuw in Nederland." Van zijn hand verschenen popu 
laire boeken zoals: Ranke wieken (1925), Trouwe wachters 
(1926), Van diverse pluimage (1927), Van vreemde kusten 
(1930) en Blijvers en trekkers (1933). 

Ten slotte 

Het is onmogelijk om binnen het kader van dit artikel 
een compleet overzicht te geven van alle met foto's geïl 
lustreerde vogelboeken uit de Artis Bibliotheek. Slechts 
een paar van de vroege fotografen uit de rijke Nederlandse 
natuurfotografiegeschiedenis konden aan de orde komen. 
Het zijn de pioniers die onze bewondering verdienen 
omdat ze destijds met bescheiden middelen een beeld 
wisten op te roepen uit de 'oertijd' van de 'natuursport'. 

Noten 
Over de eerste foto is al een boekenkast vol 
gepubliceerd. Aanvankelijk nam men aan dat 
de eerste foto uit 1826 stamt en de dakgoot 
van zijn atelier toont. Later bleek dat er nog 
oudere opnames uit 1825 bewaard gebleven 
zijn. 

2 I.Th. Leijerzapf, 1839-1920 Fotografie in Neder 
land. Den Haag 1978, p. 6. 

3 John Bevis, The Keartons, Inventing nature 
photography. Devon 2016. 

4 Met dank aan Ruud Vlek die mij attendeerde 
op zijn artikel 'Vogelfotografie en - bescher 
ming: van de pioniers tot de activisten' in: 
Frank Saris (red.), Een eeuw vogels beschermen. 
Zeist 2007, p. 189-195. 

5 'Spoonbills and storks in Holland', The zoologist 
237 (september 1896). 

6 E. Hei mans en Jac. P. Thijsse, In de duinen. 
Amsterdam 1899. 

7 Over de persoon van Abspoel is niet veel 
bekend. Ik kon hem niet goed traceren. Boeken 
wereld-eindredacteur Sylvia van Zan en hielp 
en het blijkt dat veearts Adrianus Johannes 
Abspoel (1877-1922) waarschijnlijk Thijsse 
heeft leren kennen op het eiland Texel. Ze 
bleven bevriend tot de tragische dood van 
Abspoel. Hij wordt wel in een verslag 
genoemd van de ledenvergadering in: De 
levende natuur van april 1897, nr. 2, blz. 48: 
'Het doet ons genoegen, nu te kunnen melden, 
dat ook de heer A.J. Abspoel te Amsterdam in 
het bezit is van een buitengewoon mooi 

'Kijk eens naar het vogeltje' 

exemplaar van deze zeldzame boktor. Hij 
heeft hem gekregen van een Harderwijker 
vogelaar, die het dier in de bosschen bij Harder 
wijk had aangetroffen. De heer Abspoel heeft 
het dier nog een week in leven gehouden. Wie 
dus van 't jaar de Veluwe bezoekt, mag in de 
eikenbosschen op dit buitenkansje hopen.' 
Verder wordt zijn naam genoemd in de waar 
nemingenrubriek van de Nederlandsche 
Ornithologische Vereeniging en als een over 
lijdensbericht in het verenigingsblad in Jaar 
bericht 12 aflevering no. 1, 17 februari 1922: 
'Terstond daarna opende de Voorzitter de 
gewone vergadering en begon met een woord 
te wijden aan de nagedachtenis van een der 
oudste leden, den heer A.J. Abs poel, die door 
een noodlottig onheil om het leven is gekomen 
en wiens verscheiden hij diep betreurt.' N.B. 
Abspoel dronk bij vergissing een glas carbol 
zuur! Zie De Moasbode, 14 februari 1922. 

8 Jac. P. Thijsse, 'Fotografieën van vogels, eieren 
en nesten', De levende natuur 10 (december 
1902), p. 195. 

9 Christiane Kuhlmann, Richard Tepe: Photography 
of nature in the Netherlands 1900-1940 (Rijks 
museum Studies in Photography 1). Amsterdam 
2007. 

10 K.H. Voous, In de ban van vogels. Ornithologisch 
Biografisch Woordenboek van Nederland. 
Utrecht 1995. 
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