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Verslag excursie vogelboeken kijken in Artis Bibliotheek dec 2022 

In december 2022 organiseerden 2 leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam voor het eerst een 
excursie naar de Artis Bibliotheek om de vele historische vogelboeken te gaan bekijken.  
Jip Binsbergen (voormalig medewerker Artis Bibliotheek) had speciaal voor ons vele boeken uit de 
kast (en zelfs uit de kluis) gehaald.  
In dit verslag de indrukken van de deelnemers ondersteund met wat foto’s. 
 
Toen de deelnemers de bibliotheek ruimte zagen waren ze erg onder de indruk. 
In stilte liep men langs de kasten.  
 

 
Dwalend langs de boekenkasten  (Foto van David Rigal ) 
 
- Heel bijzonder om in zo'n mooie, statige bibliotheek te kunnen rondkijken. Waar zelfs de 
Encyclopédie van Diderot en D'Alembert gewoon te zien zijn in een van de kasten.  (Kitty)  
- Ik vond het geweldig, om daar eindelijk eens een keer echt te zijn. De geur, de sfeer, al die 
spannende boektitels. Ik had er wel een weekend willen blijven. Naast de vogelboeken had ik alle 
reisboeken wel in willen kijken, maar ik bleef keurig overal vanaf, maar likkebaardend ging mijn oog 
langs al die mooie banden met spannende titels. (Els)  
- Ik vond het sowieso al speciaal om een kijkje te kunnen nemen in de prachtige, historische 
bibliotheek. Wat een mooie zaal! Je voelt de honderden jaren geschiedenis daar. (Sylvia) 
 

En toen eenmaal de boeken opengeslagen werden hingen we aan de lippen van Jip. 

Jip naam ons gedurende 2 uur mee terug in de tijd én in het proces van de verschillende druk 

technieken die er toegepast zijn om de vogels te kunnen afbeelden.  
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Rondom het opengeslagen boek op het kussen  (Foto van Marij Veugelers) 

- De deskundigheid van Jip die met het tonen van vogelboeken door de eeuwen heen ook een 
geschiedenis van druktechnieken vervlocht.  (Kitty) 
- De boeken die Jip liet zien waren prachtig, hij wist ook veel te vertellen over de druktechnieken, wat 
het nog interessanter maakte. (Els) 

  
Een pagina uit de Nederlandsche vogelen, 1770-1829 / C. Nozeman & C. Sepp (Foto Marij Veugelers)    

 

https://lib.uva.nl/discovery/fulldisplay?docid=alma990035057210205131&context=L&vid=31UKB_UAM1_INST:UVA&lang=en&search_scope=DN_and_CI_and_PURE&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=title%2Cexact%2CNederlandsche%2CAND&query=creator%2Ccontains%2CNozeman%2CAND&sortby=date_d&mode=advanced&offset=0
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- En wat had je alles mooi voorbereid, Jip! Ik vond het schitterend om al die mooie banden in te 
kunnen zien met jouw uitleg met chronologische details (tijd van publicatie, druktechniek), waardoor 
je een goed idee kon krijgen wie wat voor vogelkennis voor een groter publiek toegankelijk heeft 
gemaakt in de loop der tijd. (Sylvia)  
 

 
De collectie boeken die we een voor een te zien kregen  (Foto Marij Veugelers)  
 
- Een boek van bijna 500 jaar oud, en perkamenten boeken en de met zoveel liefde van balgen 
getekende en steen/hout/gedrukte vogels met prachtige kleuren   (Linda)  
 

 
Er wordt heel veel gefotografeerd, hier bij een boek geschreven door Schlegel getiteld De vogels van 
Nederland en verschenen in 1854. (Foto Marij Veugelers) 

https://lib.uva.nl/discovery/fulldisplay?docid=alma990008284090205131&context=L&vid=31UKB_UAM1_INST:UVA&lang=en&search_scope=DN_and_CI_and_PURE&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=Everything&query=title%2Cexact%2CVogels%2CAND&query=creator%2Ccontains%2CSchlegel%2CAND&sortby=date_d&mode=advanced&offset=0
https://lib.uva.nl/discovery/fulldisplay?docid=alma990008284090205131&context=L&vid=31UKB_UAM1_INST:UVA&lang=en&search_scope=DN_and_CI_and_PURE&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=Everything&query=title%2Cexact%2CVogels%2CAND&query=creator%2Ccontains%2CSchlegel%2CAND&sortby=date_d&mode=advanced&offset=0
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- -Dat er zoveel te vertellen valt over de manier waarop boeken over vogels zijn gemaakt; met 
houtsneden, gravures, litho's, zwart-wit en met kleur. En de manier waarop de weergave zich 
ontwikkelde. (Lore en Rob) 
 

 
(Foto  Piet van der Werf) 
 
- Wat ik erg mooi vond en interessant waren de houtsneden. Ik wist bijvoorbeeld niet dat er ook met 
kops hout kon worden gedrukt, en zo verfijnd! We hebben nu prachtige vogelboeken gezien, maar ik 
ben nu natuurlijk benieuwd naar welke prachtige boeken de Artisbibliotheek nog meer herbergt!  
(Piet)  
 
Wat heeft je verrast? 
-Het schetsboek uit de jaren vijftig; dat er toen nog iemand was die dergelijke tekeningen maakte om 
die uit te geven. Leek me een 18e/ 19e -eeuwse manier. (Lore en Rob) 

 
(Foto Marij Veugelers) 
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De curiosities of ornithology met tekeningen van Wood  (Foto Marij Veugelers) 
 
-Het boek met, en de originele tekeningen van Wolf. (Lore en Rob) 
- Ik vond nog een leuke link, van het boek van Wood dat geheel online staat (curiosities of 
ornithology): https://www.biodiversitylibrary.org/item/229053#page/3/mode/1up   (Els) 
 
Er waren 2 vogelaars (Els en Sylvia)  die ook schilderden en die extra aandacht hadden voor het 
schilderwerk. 
- Ik schilder zelf ook vogels en ik ben weer opnieuw geïnspireerd door het zien van zoveel moois. 
- Ik schilder zelf graag en heb genoten van de levendige en prachtig gekleurde tekeningen en 
aquarellen, die je liet zien. Ik bewonder die precisie, waar toch nog levendigheid in zit. Ik weet hoe 
moeilijk dat is!  
 
Tot slot kregen we originele schetsen te zien die ook in het bezit zijn van deze unieke bibliotheek. 

https://www.biodiversitylibrary.org/item/229053#page/3/mode/1up
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Aquarel van Joseph Wolf voor een boek van Hermann Schlegel  (Foto van Piet van der Werf) 
 
Een aantal deelnemers gaat zeker nog een keer terug naar deze speciale bibliotheek: 
- Ik kreeg ter plekke zin om nogmaals The Wisdom of Birds: An Illustrated History of Ornithology van 
Tim Birkhead te gaan lezen. Met de beelden van de oude boeken zelf in mijn hoofd zal Birkheads 
historische verhaal nog beter tot zijn recht komen en meer gaan leven.  (Kitty) 
- Dat daar zo'n geweldige bibliotheek is waar je op aanvraag binnen mag. (Lore en Rob) 
 
Artis Bibliotheek, Plantage Middenlaan 45, 1018 DC Amsterdam, Telefoon: 020–5255898 
De Officiële bezoekregeling voor de Artis Bibliotheek is hier te vinden.  
Waarbij Jip opmerkt: Verzin een list om langer in de bieb te kunnen blijven. Zoek bijv. in de UvA 
catalogus een boek op wat je wilt bestuderen.   
 
 
In 2023 in wintertijd weer een excursie ‘Vogelboeken kijken in de Artis Bibliotheek’ ! 
Er was duidelijk veel belangstelling voor deze excursie. En daarom gaan we deze excursie volgende 
winter weer herhalen.  
 
Jip Binsbergen (inhoudelijke expert vogelboeken Artis Bibliotheek) 
Marij Veugelers (organisatie en verslaglegging)  
 

https://uba.uva.nl/contact/locaties-en-openingstijden/roeterseilandcampus/artis-bibliotheek.html

