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Beknopte en in de tijd beperkte geschiedenis 
van de Belgische ornithologie 
 
 
De geschiedenis van de Belgische ornithologie in kaart brengen is een bijna onmogelijke opdracht, 
vooral wanneer men de evolutie tot op heden zou willen uitspitten. Onze vergetelheid zou menig 
ornitholoog over het hoofd zien en bijgevolg menig verdienstelijke vogelaar tegen de borst stoten. 
 
Wat we wel gedaan hebben, is de grote krachtlijnen uittekenen waarbij onze aandacht in eerste 
instantie voornamelijk is uitgegaan naar de periode tot 1928, het jaar waarin ridder Georges van Havre 
Les oiseaux de la faune belge publiceerde, om vervolgens de lijn door te trekken tot het begin van de 
jaren 1960, daar waar dit ons interessant en nodig leek om het verleden en het heden beter te 
begrijpen.  
 
Uit de 19de eeuw zijn relatief weinig geschreven documenten nagelaten om de heel eenvoudige reden 
dat er weinig materiaal kon verzameld worden bij gebrek aan bedreven veldwaarnemers. Van Havre 
bracht daar verandering in. Hij onderhield relaties met de meeste jagers en verzamelaars in ons land 
en kon over een mijn aan informatie beschikken. Vanaf 1928 startte, onder zijn bezielende leiding, het 
ringwerk waaraan Karel Dupond en Maximilien Simon de Lalaing, verbonden aan het Koninklijk 
Natuurhistorisch Museum te Brussel, actief deelnamen. Na de Tweede Wereldoorlog ontpopte zich 
een nieuwe generatie ornithologen.  
 
Naast de geschiedenis van de ornithologie nemen we vervolgens enkele markante vogelsoorten onder 
de loep en bestuderen we de evolutie van hun populatieaantallen en hun verspreiding in ons land. Hier 
zijn we, voor sommige soorten, tot 1965 gegaan, soms tot 2004 of later. Léon Lippens stelde in 1960 
terecht vast dat het toen met de vogelstand beter gesteld was dan in 1930. Wijzigingen in de 
jachtwetgeving zijn daar mee voor verantwoordelijk. Nochtans is dit geen eenvoudige materie want 
een definie van de "jager" komt als dusdanig niet voor in de wetgeving. Men kan uit een aantal 
wettelijke of reglementaire bepalingen wel afleiden wie in juridische zin als "jager" moet worden 
beschouwd. Het is alwie het jachtrecht bezit en er op een legale manier van gebruik maakt.  
 
Menselijke ingrepen hebben steeds een belangrijke rol gespeeld, bepaalde biotopen zijn tot stand 
gekomen of verdwenen "maar in enkele gevallen heeft de mens hoegenaamd geen invloed gehad op 
zekere eigenaardige verschijnselen zoals b.v. de invasie van de Turkse tortel (Streptopelia decaocto) of 
de zwarte specht (Dryocopus martius) in West-Europa."1 Het laatste heeft zich ingezet vóór van Havre 
(1928) en werd onder de loupe genomen, het eerste is recenter en werd achterwege gelaten. De 
verschijning en evolutie van enkele exoten wordt toegelicht, alsook enkele nieuwkomers vanaf 2000. 
Het doortrekken van het onderzoek gebeurde vooral voor soorten die in de tweede helft van de 19de 
eeuw schaars waren en het nog steeds zijn of die nu verspreider voorkomen in ons land, ofwel om 
soorten die eertijds courant werden waargenomen en nu zeldzaam zijn of zelfs verdwenen zijn in ons 
land.  
 
Het was bijzonder moeilijk om het juiste evenwicht te vinden tussen exhaustiviteit en willekeur en toch 
een regelmaat te vinden. Het was soms lastig om knopen door te hakken. Wanneer Marcel Haas zijn 
Extremely rare Birds in the Western Paleartic2 samenstelde, nam hij voor elk land van het WP de lijsten 

 
1 Lippens L., 1960. De evolutie van de vogelstand in België. De Wielewaal, 26 : 332-335. 
2 Lynx Edicions, Barcelona, 2012.  
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met zeldzaamheden door en weerhield hij die soorten die minder dan tien keer in het ganse WP waren 
waargenomen tot in de periode 1800-2008. We hadden een gelijkaardige formule kunnen kiezen en 
uitsluitend die soorten bespreken die maximaal x-aantal keren gehomologeerd zijn geweest door het 
BAHC. Deze werkwijze geeft echter geen evoluties weer en geeft nog minder een verklaring voor de 
fluctuaties. Om die reden hebben we ervoor geopteerd om de strenge beoordelingsnormen van het 
BAHC even opzij te schuiven en ook niet-aanvaarde waarnemingen, voor zover deze tenminste in de 
oudere literatuur een belangrijke rol gespeeld hebben – ook al bleken ze achteraf foutief - mee te laten 
tellen. De gevallen waarbij we enige vorm van fraude vastgesteld hebben bij het doorgeven van 
waarnemingen of bij het klasseren van balgen in (privé)collecties zijn schaars en situeren zich meestal 
bij dezelfde perso(on(en). De meeste foute determinaties gebeurden onbewust of uit onwetendheid. 
We zijn hier mijlen verder van wat zich in de Britse ornithologie heeft afgespeeld3.  
 
Dat de gevolgde methode niet zuiver wetenschappelijk maar eerder intuïtief  is, beseffen we maar al 
te goed. Toch menen we met deze werkwijze de meest markante gevallen uit de Belgische avifauna 
belicht te hebben. Waar ligt de grens tussen zeldzame en ‘gewone’ vogelsoorten als men een periode 
van meer dan een eeuw behandelt? In dit perspectief bekeken zijn deze begrippen tijdsgebonden en 
hier niet relevant. 
 
Vóór 1928 zijn er slechts enkele, in het oog springende krachtpatsers geweest die hun stempel op de 
Belgische ornithologie gedrukt hebben. We denken hier aan Edmond de Selys-Longchamps, vader en 
zoon Dubois, Alfred Quinet, Marcel de Contreras... Zij konden zich op hun beurt beroepen op het werk 
van enkele streekgebonden ornithologen en naturalisten waar we verder kort op terugkomen: dokter 
Constant Bamps en Emile Geraets met hun publicaties over de Limburgse fauna, Bernard Aimé Léonard 
du Bus de Ghisignies, Léon Frédéric, Abel Dufrane, Florent Wortelaers, Julien Marc Deby, Laurent 
Coopman, Auguste Galasse, baron Félicien Fallon, Léon Frédéricq, markies Pierre Jean de Tristan… 
Verder zijn er minder belangrijke figuren: Fabius Boone met een artikel over "le gibier en Campine" 
(Chasse et Pêche, 19, 1900-1901), majoor A. Haan met een bijdrage over het Korhoen in de Kempen 
("Les coqs de Bruyère en Campine", Chasse et Pêche, 22, 1903-1904), L. vander Snickt over de 
Siberische Taling (Chasse et Pêche, 7, 1888-1889) en tal van andere ornithologen die terloops vermeld 
worden in het soortenoverzicht. Waarom? Een keuze drong zich op en – om maar één voorbeeld te 
nemen – was de belangstelling van L. vander Snickt voor deze soort bepaald door zijn interesse als 
kooi- en siervogelkweker terwijl de bijdragen die Georges van Havre en de Nederlandse ornitholoog 
René Snouckaert van Schauburg enkele jaren later publiceerden, veel wetenschappelijker zijn.   
 
Enkele buitenlanders hebben van de nood en deugd gemaakt en hebben de observaties die ze in ons 
land verricht hadden tijdens de Eerste Wereldoorlog in een artikel verwerkt. We denken hier aan 
Joseph Gengler, Hans Böker, Werner Sunkel, Dr. Martin Handmann, Raimund Schelcher, Franz Rudolf 
Dietrich, Henry Linkmeyer Saxby, Oliver V. Aplin, François-Xavier Raspail, Pierre Jean de Tristan, 
Christopher James Alexander, Collingwood Ingram en Hugh S. Gladstone.  
Andere ornithologen: Hybert Lynes, E. Arnold Wallis, Harry Forbes Witherby, E. Leonard Gill, Arthur de 
Carle Sowerby, R.W. West, Walter Sandfield Medlicott, John Noble Kennedy, W. Maitland Congreve, 
Matthias Brinkmann, Rudolf Zimmermann, Arnold Whitworth Boyd, Ludwig Schuster, Victor Franz, 
Hans Stadler en Otto Büsing waren net over de grens, in Frans-Vlaanderen, of elders in Frankrijk, aan 
het Kanaal, in de Champagnestreek of in de omgeving van Sedan werkzaam in de periode 1914-1918. 
Hun waarnemingen bevestigen vaak deze welke aan de andere kant van de grens werden verricht. Een 
laatste categorie van veel belovend talent heeft gestreden aan het Westfront, heeft er wellicht 
waarnemingen verricht maar heeft niet de kans gekregen of gegrepen om deze voor het nageslacht te 
bewaren. Al deze vogelkijkers worden uitvoerig of beknopt besproken in het hoofdstuk 
"Gelegenheidsornithologen".   

 
3 Harrop A.H.J., Collinson J.M. & Melling T., 2012. What the eye doesn’t see: the prevalence of fraud in ornithology. British 
Birds, 105: 236-257. 
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Het is opvallend hoe weinig Franse auteurs waarnemingen van het front hebben nagelaten. Naast 
Raspail en de Tristan is hun aantal op één hand te tellen. D’Anne4, die we verder in de tekst citeren, 
beschreef de invloed van de bombardement en de gifgassen op de avifauna; Maurice de la Fuye wijdde 
enkele artikels aan de avifauna van de Champagnestreek en één in het bijzonder aan de impact van 
het kanonnengedonder op vogels5; Albert Hugues6 liet ons enkele geschriften na en Frédéric Hugues 
schreef na de Eerste Wereldoorlog een overzicht van de gevolgen van het strijdgewoel op de 
vogelwereld7.  
 
Het is niet uit nostalgie, maar puur om praktische reden dat we de 'oude' benamingen voor de Franse 
regio's en departementen behouden hebben. De regio Hauts-de-France is op 1 januari 2016 ontstaan 
door de samenvoeging van de regio's Nord-Pas-de-Calais en Picardie en omvat een gebied van meer 
dan 31.813 km². Niet eenvoudig om hier waarnemingen precies in kaart te brengen voor niet 
ingewijden. 
 
Aan de hand van de getuigenissen van de buitenlandse ornithologen in ons land en in Noord-Frankrijk 
belichten we eveneens de ingrijpende gevolgen van het oorlogsgebeuren op de avifauna, vermits we 
daar manifeste sporen van aantroffen in hun geschriften maar ook bij ornithologen van eigen bodem. 
 
Ornithologie, jacht en taxidermie waren in de 19de eeuw nauw met elkaar verbonden en vele, hoger 
genoemde namen waren grootgrondeigenaars, houders en kwekers van kooivogels, fervente jagers en 
bezitters van rijkelijke collecties opgezette vogels en eieren. In de eeuwen daarvoor waren vogels en 
traditionele ambachten aan elkaar gelinkt. Om cultuurhistorische redenen, maar ook omdat hier enige 
ornithologische kennis en ervaring, die in de loop van de eeuwen waren opgebouwd kwamen bij kijken, 
hebben we het nuttig geoordeeld deze traditionele gebruiken zoals valkerij, het ophangen van 
spreeuwenpotten en het gebruik van eendenkooien bondig te bespreken. 
 
In de 19de eeuw brachten jagers zeldzame vogels bij opzetters binnen om ze te laten determineren en 
de taxidermisten deelden hun gegevens mee aan het Museum voor Natuurwetenschappen of 
schreven hun bevindingen neer in het tijdschrift De Giervalk. Door de aanleg van een collectie werd er 
toch gestreefd naar een correcte determinatie en konden enkele unieke vogelsoorten voor de 
toekomst bewaard blijven. Maar juist door het gebrek aan wetenschappelijkheid werden sommige 
exemplaren toch fout gedetermineerd, gingen heel wat stukken verloren of eindigde een verzameling 
in een warboel. Louis Brasil was zich hier tenvolle van bewust en schreef in die optiek zijn Les oiseaux 
d’eau, de rivage et de marais de France, de Belgique & des îles britanniques (1914) speciaal voor de 
jagers die onvoldoende kennis hadden van het waterwild dat ze schoten: "chez chacun d’eux un 
naturaliste sommeille qui ne demande d’être éveillé". Maar de doelstelling van Brasil was van tweeërlei 
aard: "en premier lieu, celui qui vient d’être indiqué, [et] je voudrais en outre le voir contribuer à 
répandre dans notre pays le goût de l’ornithologie qui, si florissante autrefois en France, semble, après 
une indéniable éclipse, y retrouver un regain de vitalité."8  
 

 
4 D’Anne, 1919. Note sur la disparition des oiseaux due aux bombardements à gaz toxiques. Bulletin de la Ligue Française 
pour la Protection des Oiseaux, 6-7 : 37-39. 
5 De la Fuye M., 1915. Les oiseaux et le bruit du canon. Revue Française d’Ornithologie, 4: 143. 
6 Hugues A., 1915. Les oiseaux aux tranchées. Revue Française d’Ornithologie, 4: 63-64; Hugues A., 1915. Les Cailles pendant 
l’hiver. Revue Française d’Ornithologie, 4: 78 en Hugues A., 1915. Les petits oiseaux et la guerre. Revue Française 
d’Ornithologie, 4: 158. 
7 Hugues F., 1926. Notes sur les troubles apportés aux oiseaux par la guerre dans les régions dévastées. L’Oiseau, 7: 13-24. 
8 Brasil L., 1914. Les oiseaux d’eau, de rivage et de marais de France, de Belgique & des îles britanniques, J.-B. Baillière, Paris: 
5. 
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Ook in België was er een (her)opleving merkbaar en wat later, in 1922, publiceerde de Antwerpenaar 
Robert Pauwels zijn artikel "Le mouvement ornithologique en Belgique"9 in een Frans tijdschrift. De 
inhoud van de tekst beantwoordt niet aan wat de titel laat vermoeden. Pauwels schetst niet als 
dusdanig de geschiedenis van de Belgische ornithologie maar hekelt de vogelvangst en lauwert de 
medewerking van veldornithologen:  

"je veux briser une Lance en faveur des immenses avantages qu’à mes yeux constitue 
‘l’amateurisme’ tel qu’il est pratiqué là-bas [in België] où de puissantes et très actives sociétés, 
que je souhaiterais vivement à la France de posséder, le dirigent, le protègent et le développent. 
[…] Nous avons la Société ornithologique du centre de la Belgique, dont le siège social est à 
Louvain et qui renaît admirablement de ses cendres; la Société ornithologique de Liège; les deux 
Sociétés verviétoises ‘Est de la Belgique’ et ‘Les Amis de l’Oiseau', dont la fusion et la cohésion 
dans l’effort seraient ardemment souhaitables, et d’autres nombreuses, moins importantes, 
telles que celles de Seraing, de Stavelot, etc…"10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Revue d’histoire naturelle appliquée. Deuxième partie. L’Oiseau, 3, 1922: 187-191. 
10 Pauwels R., 1922. Art. cit.: 188-190. 
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1 Tradities 
 
1.1 Inleiding 
 
De belangstelling voor vogels bestond in ons land in de 19de eeuw en ook voordien, grotendeels uit het 
vangen en houden van vogels, voor eigen plezier of met het oog deel te nemen aan wedstrijden. Dat 
verklaart, volgens Lippens en Wille (Atlas van de vogels in België en West-Europa: 14), de afwezigheid 
van zuiver ornithologische tijdschriften en dito verenigingen. Volgens de wet van 28 februari 1882 was 
het verboden  

"de prendre, de tuer ou de détruire, d’exposer en vente, de vendre, d’acheter, de colporter, de 
transporter, même en transit, les oiseaux insectivores, ainsi que leurs œufs ou couvées."11  

 
Weliswaar bestond de toelating "jusqu’au 30 novembre inclus, d’exposer en vente, de vendre, 
d’acheter, de transporter ou de colporter les oiseaux vivants dont il s’agit [een dertigtal insecteneters 
die eerder opgesomd staan in de tekst]". Zangvogels die dienden voor zangwedstrijden mochten het 
ganse jaar door vervoerd worden maar uitsluitend door wie er een toelating voor bezat. Met 
uitzondering van de periode van 15 september tot 15 november inbegrepen, was de jacht op lijsters 
toegestaan met valstrikken, op voorwaarde dat de regelwetgeving gerespecteerd werd. Voor het 
vangen van lijsterachtigen was men bovendien onderworpen aan de vooropgestelde jachtdata en de 
richtlijnen aangaande de toegelaten technieken waren zeer strikt omlijnd:  
 "Il est néanmoins permis, pour prendre les Grives, de faire usage, du 15 septembre au 15 
 novembre exclu, de lacets placés sur le sol ou attachés aux brins de taillis à au moins 1 mètre 
 de terre. Toutefois, les lacets placés sur le sol seront formés d’un seul crin de cheval, ployé en 
 deux; ils pourront, avec l’autorisation écrite du titulaire du droit de chasse, être formés de 
 deux crins de cheval au plus, ployés en deux, excepté dans une zone de 50 mètres pour les 
 bois de plus de 20 hectares, à partir de la lisière. Les lacets devront être enlevés ou tout au 
 moins détendus pour le 20 novembre au plus tard. La chasse à tir, le trafic et le transport de la 
 Grive litorne (Turdus pilaris) et de la Grive draine (Turdus viscivorus) sont autorisés jusqu’à la 
 date de la fermeture de la chasse."  
 
Dat stond te lezen in artikel 4 van de wettektst van 28 februari 1882. Hiermee werd een vroegere wet 
uit 1846 over het openen en sluiten van de jacht- en vogelvangstperiodes strenger gemaakt. Er kwam 
voortaan een totaal verbod om lijsters, leeuweriken en andere zangvogels te vangen of te schieten 
buiten de wettelijk bepaalde periodes. De wet was nog voldoende soepel om misbruiken oogluikend 
door de vingers te zien. Verhalen van jagers en stropers bevestigen dit trouwens. Voor het afschieten 
van dagroofvogels, Oehoe’s, gaaien, Eksters en andere kraaiachtigen stond de deur het ganse jaar door 
wagenwijd open. Al deze soorten werden immers als schadelijk beschouwd. Slechts voor 
wetenschappelijke doeleinden of omwille van regionale nutsbepalingen kon het ministerie van 
Landbouw uitzonderingen toestaan. De overtreder zag ogenblikkelijk zijn netten en lokaas in beslag 
nemen of verbeurd verklaren en in geval van recidieve wachtte hem of haar een gevangenisstraf van 
3 tot 7 dagen. Vogels die gevangen genomen waren en nog leefden, werden ogenblikkelijk vrijgelaten. 
Dode vogels werden in beslag genomen en exemplaren die niet meer eigenhandig kondig vliegen 
werden bij de burgemeester afgeleverd of naar een toenmalig opvancentrum overgebracht.   
Vlaanderen en Wallonië waren erg gehecht aan tradities. In Wallonië waren vogelkwekers – vooral in 
het Luikse, maar ook in de provincies Namen en Henegouwen – erg actief.  
 
In de volgende paragrafen gaan we dieper in op enkele diepgewortelde tradities. 
 
 

 
11 Lebleu J. & Quinet A., 1906. Les tenderies en Belgique, Imprimerie scientifique Charles Bulens, Bruxelles: 3. 
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1.2 Eendenkooien 
 
Vlaanderen ging prat op 
vinkenwedstrijden en de 
minder bekende 
eendenkooien. Deze laatste zijn 
welicht in Vlaanderen onstaan 
maar waren ook bekend in 
Nederland. De enige bekende 
eendenkooi in Wallonië is de 
canardière d’Hautrage” in 
Saint-Ghislain12. De oudste 
vermeldingen van eendekooien 
in Vlaanderen dateren uit de 
13de en 14de eeuw. Mogelijk was 
zo’n eendenvangplaats in de 
13de eeuw al aanwezig in het 
West-Vlaamse Loppem13.  
Zekerheid bestaat over een 
kooi in Bornem in 1318. De 
inrichting van deze kooi gaat 
vermoedelijk samen met de 
afsnijding van een rivierarm van 
de Schelde en het onstaan van 
de Oude-Schelde of Viez Escaut, 
zoals in een schattingsverslag 
uit 1318 te lezen staat. De oude 
rivierarm is duidelijk zichtbaar 
in de Flandriae illustratae van 
Sanderus Antonius14 en elders 
in dit werk zijn de vangpijpen 
van een eendenkooi op beide oevers van de Oude Schelde afgebeeld. Ooit waren er zelfs zeven. De 
scheepvaart werd er omgeleid en voor de eenden werd het veel rustiger, "zodat de omstandigheden 
ideaal werden om er veel eenden te vangen met een eendenkooi of een voorloper ervan" schrijven 
André Verstraeten en enkele andere specialisten15. Deze jachtwijze heeft zich vervolgens verder 

 
12 De bewijsstukken zijn schaars maar in het Rijksarchief van België vinden we in de "Inventaire des cartes et plans manuscrits 
et gravés qui sont conservées aux AGR / L.P. Gachard" een "Plan d'un pont de communication traversant le canal des prairies 
d'Hautrage, entre le petite écluse d'Erbrière et la Carolle au-dessus de la canardière; levé par l'architecte F.-J. Merlin, en 
1788". Een afbeelding van de canardière vonden we op de kabinetskaart n° 42 van Ferraris (1771-1778). Het is een 
onregelmatige zevenhoek en het kooibos is omringd door sloten. Door de exploitatie van de steenkoolmijnen is de streek de 
eeuwen nadien totaal onherkenbaar geworden. André Verstraeten vermoedt dat deze eendenkooi maar korte tijd 
functioneel is geweest.   
13 In de Brugse deelgemeente Sint-Michiels, bevindt zich de hoeve "Aandekooi" in een korte, doodlopende zijstraat van de 
Generaal Naessens de Loncinstraat. Tot 1970 hoorde de straat bij de gemeente Loppem. De naam verwijst mogelijk naar een 
eendenkooi. De eerste vermelding dateert uit de 13de eeuw in de oorkonden van de Magdalenaleprozerij. Oorspronkelijk 
behoort het zuidelijke deel van Sint-Michiels tot één van de kleine heidevelden waarin talrijke moerassige vennen en vijvers 
voorkomen; pas in de loop van de 18de eeuw werd begonnen met de drooglegging en bebossing ervan. Eén van de langst 
overblijvende vijvers was de Aendekooi of Aendepoel. 
14 Flandria illustrata, sive Descriptio comitatus istius per totum terrarum orbem celeberrimi, in werkelijkheid uitgegeven in 
Amsterdam bij Joan en Cornelis Blaeu in 1641-1644: 314. 
15 Verstraeten A., Karelse D. & Zwaenepoel A., 2011. Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland en 7 andere Europese landen, 
Durme vzw/Eendenkooi Stichting, Lokeren/IJsselstein: 155. 
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ontwikkeld en in de 18de eeuw kende men de hoogste concentratie van eendenkooien in Vlaanderen16. 
Een eendenkooi was een vanginstallatie "bestaande uit vangpijpen met grote fuiken over sloten, die 
aansluiten op een speciaal daarvoor rustig gehouden waterplas die omgeven is door een bos."17 
Volgens A. Verstraeten beschikken we over gegevens van 24 eendenkooien in Vlaanderen, welke zich 
hoofdzakelijk in vochtige gebieden bevonden, nabij de kust, in het noordelijk deel van de Scheldevallei 
en de middenloop van de Durme.  
 
Charles Dupond beschreef enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog de eendenkooi van Merkem, in de 
omgeving van Diksmuide: 

"[…] située à peu près vis-à-vis, de l’autre côté du fleuve, au milieu de la région inondable. 
Plantée de taillis et d’arbres élevés, la canardière se remarque de loin et apparaît comme un 
îlot boisé au milieu d’une mer d’herbe. Pendant la guerre, ces arbres, situés au milieu de 
l’inondation, n’avaient pas subi le feu continuel des Belges et n’avaient pas été trop mal 
arrangé; cependant, tous sont morts par suite du séjour prolongé des eaux […]."18 

 
Deze kooi, één van de oudste van ons land, zou 
dateren uit 1591. Er waren toen 26 forten en 
‘sterkten’ gebouwd op de IJzer en de Ieperlee 
en één daarvan droeg de naam ‘terkooie’. De 
eendenkooi van Merkem is voor het eerst 
aangeduid op de kaart van het Militair 
Cartografisch Instituut (1861) als een U-
vormige waterpartij met 2 vangpijpen en een 
omgevend kooibos. Deze toestand blijft 
onveranderd weergegeven op de volgende 
edities van de kaarten van het Militair 
Cartografisch Instituut (1883 en 1911). Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog raakte de eendenkooi 

langdurig overstroomd, waarbij de structuur vermoedelijk grondig wordt aangetast. Wellicht kort na 
de Eerste Wereldoorlog wordt het geheel herwerkt tot een klassieke eendenkooi met centrale 
kooivijver en 4 vangpijpen. 
De eenden werden in alle kalmte in de kooi gelokt. Een kooiman (West-Vlaanderen) of kooiker 
(Nederland) leidde de verrichtingen in goede banen, verborgen achter een scherm van riet of andere 
materialen. Ivan Desot was in Merkem de derde en tevens laatste generatie die het principe van de 
eendenkooi heeft toegepast.  
 
Ivan werkte in opdracht van de barones van Merkem. Op zestigjarige leeftijd vertelde hij aan een 
journalist: 

"De eendenkooi is een open vlakte met een vijver. Met een opgeleid 'kooihondje' trokken we 
naar dat gebied. De eenden dachten dat het rosse hondje dat rond de vijver sloop een vos was 
en reageerden nieuwsgiering. Ze zwommen achter het hondje aan, kwamen in een 
buizensysteem terecht en uiteindelijk in een net. Niet alle gevangen eenden waren voor 
consumptie bestemd, we ringden er ook een groot aantal."19 
  

In ons land is sinds 1972 het vangen van eenden verboden en deze vanginstallaties hebben vooral een 
cultuurhistorisch en landschappelijk belang. 
 

 
16 Verstraeten A., 2010. Eendenkooien: verborgen en bijna vergeten historische landschapselementen. Land in Zicht, 80 (1): 
5-13.  
17 Verstraeten A., 2010. Art. cit.: 5. 
18 Dupond C., 1921. Excursion ornithologique au champ de Bataille de Flandre. Le Gerfaut, 11: 7. 
19 Streeknieuws, Het Laatste Nieuws, 8 december 2009. 
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1.3 Vinkensport 
 
Een andere Belgische traditie is de vinkensport. Ze is een 400 jaar oude, vooral Vlaamse traditie. De 
vinkensport vindt haar oorsprong in de middeleeuwse vogelvangersgilden. Om vinken te vangen 
werden goede lokvogels ingezet. Buiten het vangseizoen werden deze lokvogels in gevangenschap 
gehouden tot de volgende vangstperiode. Uit pure nieuwsgierigheid naar wiens vink nu het snelst en 
het meest kon zingen, organiseerden de vogelvangers wedstrijden. Zo zijn de echte vinkeniers 
geboren. Een precieze datering van de eerste zangwedstrijden is niet bekend maar in 1593 bestond er 
in Ieper al een echte vinkeniersgilde. Van een eenvormig speelreglement was toen geen sprake. Iedere 
gilde speelde volgende zijn eigen statuten en reglementen. De vinkenkooien werden ofwel op een lijn 
op de grond geplaatst (o.a. in Ieper), ofwel werden de kooien 1,50 meter boven de grond opgehangen 
(o.a. in Poperinge en Kortrijk). Tijdens "komplotzettingen" mocht iedere deelnemer de liedjes van twee 
vinken optellen. Bij "libertinezettingen" werd vogel tegen vogel gespeeld. De vinkensport wordt vooral 
in de provincies West- en Oost-Vlaanderen beoefend. Heel wat Oost- en Westvlaamse gemeenten 
telden in de 19de eeuw een eigen vinkenmaatschappij. De bekende Ieperse korenmeter20 en 
kroniekschrijver Augustijn van Hernighem, die al wat zijn stad beroerde, nauwgezet optekende, liet 
ons in 1595, het allereerste relaas van een vinkenwedstrijd na in zijn Eerste bouck van beschrijfvinghe 
van alle geshiedenesse:   
 "Up den eersten dach van Meye zoo wassere int hof van den saeyvuldere ghezonghen om 
 conynck vande voghelen al waer int hof ghemaect was een perck jeghens een haghe ende 
 afghestelt met een coorde, datter niemant by de voghelen en mochte gaen, ende ij vynghen 
 voor een persoone die wylde zynghen om conynck; de liedenkens van bede waeren 
 ghekorfven ende men beghonste met dat zesse sloech totten zevenen; ende Anthones Cottyn 
 was keysere; mette zelve voghelen hadde hij ij jaer conynck gheweist van te vooren. Daer 
 naer ghynghen zy te kercke St. Pieters ende de voghelen hynghen byden oultaer."21 
 
Hieruit kunnen we met zekerheid besluiten, dat er in Ieper al in 1593 een authentieke vinkeniersgilde 
bestond, omdat men pas keizer kon worden na tweemaal na elkaar in gildenverband het koningschap 
te hebben behaald. 
 
In de 17de eeuw ontstonden de ware vinkeniersgilden. De voornaamste doelstelling van die gilden was 
niet langer het vangen van vogels voor consumptie maar wel het houden van vinkenzangwedstrijden. 
Om aan de nodige vinken te geraken, waren die gilden op de vogelvangst aangewezen. Gezien de 
strikte vangstbeperkingen op het platteland, lijkt het vrij normaal dat vóór 1800 enkel in de steden 
met de vinken gespeeld werd. Of er onder het Ancien Regime, dus vóór de Franse Revolutie in 1789, 
met verblinde vinken of met ziende vinken gespeeld werd, is niet duidelijk. In de 19de eeuw was het 
verblinden van vinken algemeen. Wanneer dit barbaarse gebruik - ontstaan uit een stom oud bijgeloof 
dat vinken beter zingen als ze in een donkere ruimte opgesloten zitten of als ze blindgemaakt worden 
- voor de eerste keer werd toegepast, weten we echter niet. De Amsterdamse dichter, toneelspeler en 
-schrijver Jan Zoet vermeldde reeds in 1636 in zijn D'uitstekende Digt-kunstige Werken dat "Als de vink 
blind is, zoo zingt hy best." En bij de Franse natuurhistoricus Georges Buffon (1707-1788) vonden we 
volgende wetenswaardigheid:  

"Le pinson est sujet à avoir mal aux yeux et même à devenir aveugle. On doit alors lui donner à 
boire pendant plusieurs jours, du jus de quelques feuilles de poirée, mêlé avec un peu d'eau et 
de sucre; lui mettre un petit bâton de figuier pour se percher et s'y frotter les yeux; et ensuite 
de la graine de melon."  

 
Kortom, op het einde van de 18de eeuw was het verblinden van vinken een algemene regel. 

 
20 Een door het stadsbestuur aangestelde ambtenaar die erop toezag dat de handel in graan eerlijk verliep. 
21 Bibliotheek Kortrijk: Fonds Goethals-Vercruysse, Kroniek van Augustijn van Hernighem, deel VI folio 343. 
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Aan het begin van de 20ste eeuw nam de eerste bloei van de vinkensport om diverse redenen af. Een 
heemkundige schreef in 1907 hierover het volgende: 
 "Tot voor korten tijd was de liefhebberij der blinde vinken een waar volksvermaak, niet alleen 

 voor de lagere klassen, maar ook voor de burgerij en de 
hoogere standen. - Maar de tijd  verandert alles: sedert de 
vervoermiddelen zoo talrijk en zoo gemakkelijk zijn, verminderen 
 alle liefhebberijen, die vroeger 't volk op 't dorp zelf 
vereenigden; heden moet men weg, en al  zijn vermaak elders 
gaan zoeken. - Alzoo verminderen de vinkeniers steeds in getal; hier 
en  daar bestaat nog een gilde, maar ‘ waar zijn de schoone dagen 
van voorheen!’ 
 Onder de zittende ambachten, kleermakers, schoenmakers, 
zijn nog liefhebbers te vinden; nu  en dan nog worden er 
prijskampen uitgeschreven; maar nu zijn er geen complotten meer; 
een  vogel alleen treedt in 't strijdperk; daarom draagt de stelling 
nu den naam van libertine. Een  vogel, een inleg, elk strijdt 
voor zich zelf. Is 't ook zoo niet in 't maatschappelijk leven waar 't 
 elk voor zijn eigen boven alles geldt? "22 

 
Niet alleen de afnemende belangstelling voor het vinkenzetten vormde de oorzaak van een gevoelige 
terugloop van de vinkensport. Nu ook het inzicht in het barbaarse karakter van het blindmaken van 
vinken ook onder de vinkeniers groeide, maakten tegenstanders van de gelegenheid gebruik om 
meteen de hele vogelvangst aan te klagen. De Eerste Wereldoorlog zorgde voor een eerste 
onderbreking. Niet alleen lag het toenmalige epicentrum van de vinkensport, de Westhoek en het 
Noorden van Frankrijk, midden in de frontstreek, de Duitsers waren duidelijk gekant, niet alleen tegen 
het verblinden van vinken, maar ook tegen het vangen van vogels. 

 
22 Rubbrecht L.A., 1907. Geschiedboek der gemeente Rousbrugghe-Haringe, Drukkerij Van Mullem, Brugge: 160. 
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De Belgische wetgeving was in verhouding tot deze bij onze noorderburen streng. In Nederland liep de 
bloeitijd van de vinkerij van 1750 tot 1850. In 1864 werden de dierenbeschermingsverenigingen 
opgericht en werd er van overheidswege geijverd voor vogelbescherming. In 188023 kwam er de wet 
ter bescherming van voor de landbouw en houtteelt nuttige diersoorten. Hoewel er ook vleermuizen 
onder vielen, werd de wet bekend als de Vogelwet. In 1892 werd de lijst van beschermende 
vogelsoorten sterk uitgedund en soorten die in 1880 als nuttig werden beschouwd verloren plots hun 
status. Dit was het geval voor alle rietzangers, de Ortolaan en de niet in Nederland broedende soorten 
lijsters en leeuweriken. Zij mochten het ganse jaar door gevangen worden. Er zat totaal geen logica in. 
Zo merkte vogelbeschermer Dr. C. Hille Ris Lambers uit Oostvoorne het volgende op: 
  "Wat thans is bepaald, is zoo zonderling mogelijk: zoo wordt de kleine gele en de witte 
 kwikstaart beschermd, maar de groote gele kwikstaart ter dood veroordeeld. Zoo wordt het 
 roodborstje in genade aangenomen en het verwante blauwborstje, dat door zijne 
 zeldzaamheid al even weinig kwaad kan doen als de grootte gele kwikstaart, verworpen. Zoo 
 ontfermt de wet zich over de meezen, maar verklaart het zeldzame en fraaie baardmannetje 
 vogelvrij!"24   
 
Laten we terugkeren naar eigen land, waar ook wat roerde maar dan in positieve zin. In aanloop naar 
de wet van 1907 werd in 1906 de periode waarin men vrij vogels mocht vangen, verder ingekort. De 
vogelvangst was enkel van 15 september tot en met 15 november toegestaan. Vanaf 1922 dienden 
alle vogelvangers in het bezit te zijn van een verlofbrief, belast met een taks van 30 franken en 
ondertekend door de arrondissementscommissaris. In 1906 moest iedereen die aan zangwedstrijden 
wilde deelnemen, een eigendomsbewijs voor zijn vogels afhalen op het plaatselijke gemeentehuis. Art. 
7 van een nieuw K.B., 25 oktober 1929, eiste het volgende: 

"Het vervoer der vinken en vlasvinken [Kneus] ]voor de zangprijskampen, alsook van alle andere 
 levende vogels (uitgezonderd die opgesomd in art. 2) bestemd voor tentoonstellingen 
waarvoor machtiging verleend door onze Minister van Landbouw, mag vanaf 11 december en 
tot 25 september slechts geschieden, mits overlegging van een voor vijftien dagen geldig 
getuigschrift afgeleverd door de plaatselijke overheid, vaststellende dat die vogels den 
eigendom zijn van de bezitters en mits rechtvaardiging van de aangegeven bestemming. Op 
het getuigschrift moeten dag en plaats van den prijskamp of de tentoonstellingen vermeld zijn." 

 
In 1932 werd de toegelaten vangstperiode nog meer ingekort, van 1 oktober tot en met 15 november. 
Die wet kwam waarschijnlijk tot stand onder druk van de vogelbeschermingverenigingen. Zij 
organiseerden in 1932 in Brussel een eerste betoging tegen de vogelvangst. Een eerder gehouden 
petitie leverde 668.251 handtekeningen op. Toch was het kweken en houden van vogels erg populair 
in ons in het begin van de 20ste eeuw. Ondanks de populariteit van de vinkensport hebben we in ons 
land nooit het verschijnsel van de vinkenbanen gekend. Een vinkenbaan was een vanginrichting voor 
kleine vogels, veelal in de Hollandse duinen waar de vogeltrek langs komt. In de 18de eeuw had ieder 
buitenverblijf een eigen vinkenbaan met vinkenbaanhuisje. De Vogelwet van 1912 verbood het vangen 
van vogels anders dan voor het houden in kooien. Het was gebruikelijk dat de gevangen vinken 
geconsumeerd werden.  
 
Halfweg de 19de eeuw ontstonden in Wallonië de eerste echte vinkeniersmaatschappijen. Terwijl 
West-Vlaanderen het epicentrum van de vinkensport in Vlaanderen is, noteren we de grootste Waalse 
activiteit in de omgeving van Verviers, Luik, het Land van Herve, Namen en in Henegouwen. De 
spelregels in Wallonië verschillen grondig van deze in Vlaanderen.  

 
23 Kluyver H.N., 1947. De vogelwet in Nederland. De Wielewaal, 13 : 281-283. 
24 Avicultura, 7, 1892: 351. 



 

 

12 

De nog bestaande vereniging Les Oiseleurs et Pinsonniers de Dolhain-Limbourg werd gesticht 
omstreeks 1846. Ook in Soumagne, Grand-Rechain, Petit-Rechain en Dison, bij Luik, organiseerden 
maatschappijen vinkenzettingen. Rond 1880 richtte de gemeenteraad van Mons de dinsdag van de 
kermis op de “Beestenmarkt” een grote zetting in. Dit gebruik werd een tiental jaren volgehouden. Het 
was niet uitzonderlijk dat de inzet van zo’n prijskamp een koe was. Enkele Luikse vogelvrienden 
stichtten in 1900 La Fédération des Tendeurs et Amateurs d'Oiseaux. Zowel kwekers, vogelvangers, 
exposanten en vinkeniers maakten van die federatie deel uit. Binnen die federatie rees het plan om La 
Société Générale Pinsonnière op te richten. Die afdeling zou de vinkenzettingen moeten 
reglementeren. De Eerste Wereldoorlog dwarsboomde die plannen en het zou tot 1920 duren 
vooraleer een vinkenzetting plaatsvond onder de vleugels van de overkoepelende vereniging Sogépin.  
 
In tegenstelling tot Vlaanderen waar alleen Vlaamse of inheemse zang getekend wordt, gelden in 
Wallonië meerdere zangen. Lambert Grevendal, eminente vinkenier en auteur van Le Pinson des 
Pinsonniers ,25 onderscheidde maar liefst 400 verschillende vinkenzangen die hij indeelde in 14 
verschillende categorieën. Door de kortere afstand tussen twee kooien, de open kooien en de langere 
duur van een zetting behalen de vinken in Wallonië minder slagen op één uur dan in Vlaanderen. 
Waalse topvogels zingen 500 à 600 liedjes. De Waalse traditie kent ook een lange voorgeschiedenis. 

Reeds omstreeks 1800 werden er in Luik en omgeving vinkenzettingen gehouden. L.F. Thomassin die 
een beschrijving maakte van het Departement van de Ourthe26, de huidige provincie Luik, verhaalt hoe 
in bepaalde wijken van Luik en Verviers evenals in de omliggende dorpen, regelmatig vinkenzettingen 
plaatsvonden. Veertig of meer vinkenkooitjes stonden dan temidden een horde toehoorders en 
toeschouwers in een rij opgesteld. De vinkeniers gaven aan hun vinken namen van veldheren of van 
andere beroemde personen. Als één van de topvogels overleed, dan werd hij met de nodige 

plechtigheid en onder grote belangstelling begraven. 
 
Tot slot willen we nog opmerken dat elk landsdeel zo 
zijn tradities heeft, die tot over de grenzen bekend 
waren. 
In Stavelot (provincie Luik) bestond er een wel heel 
bijzondere traditie, de jaarlijkse "Fête de l’Oiseau". Dit 
was een bijzonder kleurrijk en grondig voorbereid 
spektakel:  
"A la fin de l’automne, toute la population de Stavelot 
se rend à la chasse des Oiseaux migrateurs. Les oiseaux 
capturés sont soignés avec sollicitude pendant tout 
l’hiver et relâchés tous au printemps. Cette coutume est 
devenue une véritable fête locale."27  
 
Wie zelf geen vogels ving, kocht ze aan en onderhield 
ze "pendant tout l’hiver, dans de grandes volières, où ils 
sont bien nourris et bien soignés" lezen we in het 
Zwitserse tijdschrift Der Ornithologische Beobachter 
(1913, 10 (4): 157). De vogels werden losgelaten onder 
luid applaus "et l’orchestre joue La Brabançonne". We 
hebben enkele bedenkingen bij deze idyllische 
voorstelling, die met prachtige affiches werd 

aangekondigd. Hoewel dit gebeuren een educatief en ecologisch tintje kreeg in de plaatselijke krant28 

 
25 Nautet-Hans, Verviers, 1933. 
26 Mémoire statistique du Département de l’Ourthe, C. de Luesemans, Liège, 1879.  
27 Notes et faits divers. Revue française d’Ornithologie, 3, 1914: 244. 
28"C'est en Belgique, aux portes d'une jolie cité wallonne, Stavelot, qu'a eu lieu cette fête l'autre dimanche. 
Dans une grande prairie, la foule était réunie, et les instituteurs et institutrices y avaient amené les enfants des écoles. 
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ging er achter dit gebruik heel waarschijnlijk ook, vooral tijdens de oorlogsjaren, een economisch 
aspect schuil en het aantal vrijgelaten vogels zal beduidend lager gelegen hebben dan het aantal 
gevangen exemplaren. Hoe lang dit gebruik in voege bleef, lazen we nergens.  
 
Het onderhouden van de vogels moet een klein fortuin gekost hebben: de prijzen van gierst, koolzaad 
en hennep stegen van 1914 tot 1915 respectievelijk van 0,50 frank naar 1,10 frank, van 0,60 naar 0,80 
frank en van 0,80 naar 1,50 frank. De prijs van meelwormen steeg van 3 frank in 1914 naar 20 frank in 
1915, 30 in 1916 en vanaf 1917 was dit eiwitrijke product onvindbaar op de markt. Veel graansoorten 
werden uit Bulgarije en Roemenië ingevoerd. De Duiters gaven gierst aan hun paarden en gebruikten 
het om brood te maken. Dit dreef uiteraard de prijzen de hoogte in. Vele vogelhouders zochten hun 
toevlucht tot Huttentut Camelina sativa, een plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). De plant 
komt over het gehele noordelijk halfrond in het wild voor en was bijgevolg gemakkelijk veerkrijgbaar. 
In 1920 betaalde men 2 tot 3 frank voor één kilogram Huttentut, ook dederzaad, vlasdodder of 
vlasdotter genoemd. 
 
 

1.4 Leeuwerikenspiegel 
 
De leeuwerikenspiegel die in Frankrijk, Engeland, Italië, 
Malta en Duitsland bijzonder populair was vanaf de 14de 
eeuw, is nooit echt doorgedrongen in de Lage Landen. De 
leeuwerikenspiegel is een toestel dat dient om 
leeuweriken te lokken. Er werd gebruik gemaakt van 
spiegeltjes die aan een verticaal stuk hout bevestigd 
werden en met deze as verschillende hoeken maken. 
Door het ronddraaien van de spiegeltjes ontstaan 
flikkeringen van teruggekaatst zonlicht, waar de vogels 
op afkomen. Interpreteren de leeuweriken het geglinster 
als een wateroppervlak en komen ze naar beneden om 
water te zoeken? Worden ze als het ware 
gehypnotiseerd door de wisselende lichteffecten? Zien 
ze er het provocerende gefladder van een uil in? De ware 
verklaring werd nooit gegeven. De oudste 
Nederlandstalige tekst over het gebruik van 
leeuwerikenspiegels vonden we in een nummer van het 

tijdschrift Avicultura: 
 "De vogelaar, die zelf in een hutje verborgen blijft, heeft een driekantig plankje, met stukjes 
 spiegelglas beplakt, aan een paaltje vastgehecht en dat in den grond bevestigd. Nu wordt de 
 kleine prismaspiegel in beweging gebracht en in de nabijheid daarvan een levende leeuwerik 
 aan een koordje vastgemaakt zoodat de leeuweriken die erover heen komen vliegen zijn beeld 
 in de spiegeltjes zien weerkaatsen en dan meenen, dat daar beneden een groot 

 
A certain moment, sur un signal, du sol de la prairie, un nuage d'ailes sembla s'élever. Des milliers d'oiseaux s'envolaient dans 
un pépiement joyeux et montaient dans le ciel. Et la foule applaudissait et poussait des cris de joie; et des centaines de 
bouches enfantines redisaient des chants de paix, des hymnes à la nature et à la bonté. 
La Belgique est le pays de ces fêtes symboliques. Déjà, il y a quelques années, c'est elle qui créa la fête de l'arbre, dans le but 
d'inspirer aux enfants le respect des forêts. Elle vient de créer de même la Fête de l'Oiseau. A l'automne, des centaines 
d'oiseaux ont été achetés à tous ceux qui font métier de prendre les pauvres bestioles au lacet. On les a gardés pendant tout 
l'hiver dans de grandes volières et ils ont été bien nourris et bien soignés. Et le printemps venu, on leur donne la liberté. C'est 
toute une armée de petits protecteurs ailés qu'on lance ainsi sur la campagne, à l'heure où l'insecte destructeur va sortir de 
sa larve et commencer sa mauvaise œuvre." (Le Petit Journal illustré van 27 april 1913) 
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 leeuwerikkenfeest gehouden wordt, waarbij zij ook willen zijn. Zoodra zij echter in blinden 
 ijver neerdalen worden zij terstond met het netje overdekt."29 
 
Leeuweriken werden, vooral in Nederland massaal gevangen in de 19de eeuw. Zo lezen we in het 
Meyers Konversations Lexikon, een Duitse encyclopedie uit de 19de en 20ste eeuw: 
 "Auf ihrem Herfstzug wird sie in ingemein groszer Anzahl gefangen und als Leckerbissen auf 
 den Markt gebracht. Holland und andere Küstenländer liefern nach London jährlich gegen 3 
 millionen Lerchen."30 
 
In Duitsland, waar het in dezelfde eeuw even erg is geweest maar waar de situatie in het prille begin 
van de 20ste eeuw fel verbeterd was, werden tot vier miljoen leeuweriken gevangen31. 
 
Het gebruik van de leeuwerikenspiegel was bij ons in die mate onbekend dat een enigszins gehavend 
houten voorwerp uit de archeologisch-historische collectie van het kasteel Stein, in Nederlands 
Limburg, lange tijd voor een ‘bloemenmandje’ doorging. Het onderstel ontbreekt en de spiegel heeft 
het uiterlijk van een omgekeerd bootje, vandaar de verwarring. Het is echter een leeuwerikenspiegel 
die in 1726 werd aangewend toen de gebroeders baronnen de Horion uit het Luikse in oktober van dat 
jaar een bezoek brachten aan de markies baronnen de Horion Westerlo, heer van Stein, op het 
stamslot Merode bij Düren, net over grens in Duitsland. De besprekingen mislukten maar de markies 
nodigde zijn bezoekers, om de gemoederen te bedaren, in de namiddag van 14 oktober toch uit op de 
leeuwerikenjacht32. De jacht was geen succes: er werden maar drie dozijn vogels gevangen33. Het 
gebruik van vinkenbanen en leeuwerikenspiegels ging die dag hand in hand en het succes was het 
grootst ’s morgens vroeg. 
 
In Nederland treffen we het begrip ‘leeuwerikenspiegel’ aan in enkele literaire werken van de 18de 
eeuw34. Het object wordt in de beeldspraak vergeleken met de opsmuk en de glitter die 
oogverblindend werken. Ignaz Matthey gaat er van uit dat "de leeuwerikenspiegel aan het begin van 
de negentiende eeuw in Nederland althans enige bekendheid genoot. De vraag is dan: sinds 
wanneer?"35  
Net als de vinkenbanen, is het gebruik van de leeuwerikenspiegel in ons land nooit populair geworden.  
 
Zangvogels hadden het erg te verduren maar in de zoo van Antwerpen, waar de zoogdieren preventief 
geslacht waren, bleven de kooivogels gespaard van de bombardementen. Elders in het land was de 
sterfte onder de kooivogels groot. De vinkeniers waren zowat de enigen die hun bedrijvigheid verder 
konden zetten, "au grand étonnement des Allemands qui se montrèrent indignés de la coutume 
barbare d’aveugler ces Oiseaux."36 
 
 

 
 

 
29 Avicultura, 6, 1891: 45. 
30 Bibliographisches Institut, Leipzig-Wien, band XI: 249, trefwoord "Lerche", 18975. 
31 Brockhaus F.A., 192014. Konversations Lexikon, Brockhaus, Leipzig-Berlin-Wien, band XI: 97. 
32 Munsters M.S.C., 1962. De leeuwerikenspiegel. Natuurhistorisch Maandblad, 51 (10): 141. 
33 De Maasgouw, 33, 1911: 62-63.  
34 De oudste vermelding is terug te vinden in De leevens byzonderheden van Johan Hendrik baron van Syberg (1733) van Jacob 
Campo Weyerman. Het boek heeft helemaal niets met jacht te maken. Een volgende betrouwbare referentie, met tekening, 
staat in de Nederlandse vertaling van de Dictionnaire économique (1743) van Chomel. De Nederlandse specialist in deze 
materie, Herman F. Arentsen, vond maar twee exemplaren in privécollecties, waaronder de spiegel uit het kasteel Stein (cfr. 
Arentsen H.F. & Fenech N., 2004. Lark mirrors folk art from the past, in eigen beheer, Malta: 87-88).  
35 Vincken moeten vincken locken, Historische Vereniging Holland, Hilversum, 2002: 67. 
36 Dupond C., 1920. En Belgique pendant l’occupation. Souvenirs ornithologiques. Revue d'histoire naturelle appliquée. 
Deuxième partie. l'Oiseau, 1: 30 
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1.5 Valkerij 
 
Onder valkerij verstond men aanvankelijk de kunst van 
het vangen en africhten van valken ten behoeve van de 
jacht. Vooral aan keizerlijke en koninklijke hoven was het 
een belangrijk en prestigieus tijdverdrijf. De valkerij is 
ontstaan in de steppen van Centraal-Azië. De 
kruistochten in de 11de tot 13de eeuw hebben, via Perzië 
en Arabië, dit gebruik naar onze contreien gebracht, al 
was de jacht met valken al in voege bij de Germanen, de 
Franken en de Galliërs in de 2de en 3de eeuw na Christus 
en ook daarna. Het is bekend dat de kruisridders zich 
tijdens de veelvuldige gevechtspauzes amuseerden met 
jacht en valkerij. Bij hun vertrek uit het Heilige Land 
namen ze de valken en hun africhters mee naar huis. 
Eenmaal in België hebben de Brabanders een 
aanzienlijke rol in vangst en handel van de valken 
gespeeld. De valkerij ontwikkelde zich in Brabant, 
gelegen op de trekroute van de Slechtvalk. Op zegels van 
de hertogen van Brabant Jan I, Jan II en Jan III, worden 
deze prinsen te paard afgebeeld met een valk in de hand. We hebben het dan over de periode die 
loopt van het einde van de 13de tot de eerste helft van de 14de eeuw. Maar ook daarna bleef deze 
"sport", niet zonder risico’s, erg in trek aan de hoven. Zo maakte hertogin Maria van Bourgondië een 
dodelijke val van haar paard tijdens een jachtpartij in het West-Vlaamse Wijnendale in 1482.  

 
Het meest populair was de valkerij onder de 
hogere sociale klasse en daar hoorde natuurlijk 
ook de kerk onder maar ook de gewone man 
maakte gebruik van roofvogels om in zijn 
voedselbehoefte te voorzien. In Arendonk zou al 
vanaf de 10de eeuw sprake zijn van valkenvangst. 
Hazen en bosduiven waren immers moeilijk te 
schieten met pijl en boog. De Kempen was een 
arme streek en men zag brood in het vangen en 
africhten van Slechtvalken. Arendonk was 
voorbestemd voor de valkerij: de uitgestrekte 
heidevlakten, poelen, goren en vennen vormden 
een ideale pleisterplaats voor trekkende valken. 
Naast Arendonk, telden de gemeenten Turnhout, 
Kasterlee, Mol, Postel, Geel, Lommel, Dessel, 
Overpelt, Popel, Herenthout, Rijkevorsel… 
ettelijke vangers en africhters. De arme bevolking 
van het platteland ving de roofvogels met 
lokduiven en valnetten, richtte ze af als 
jachtvogel en verhuurde zich met vogel en al aan 
de adel en de koninklijke hoven van heel 
Europa. Als horige mocht je geen valk bezitten en 
stal je er toch één voor eigen gebruik of verkoop 
dan werd je onthoofd, vertelde valkenier Hugo 
Clerens aan een journalist van De Standaard op 
het International Festival of Falconry bij het 
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Engelse Reading, in de zomer van 2011. De valkeniers kwamen vaak wel uit de boerenbevolking en 
werden dan tot status van vrij man verheven om zo aan die strenge wet te ontsnappen. Als ze te oud 
werden kregen ze van de adel een valkenierspensioen, als dank voor het jachtplezier dat ze hadden 
bezorgd. Onder de hertog van Alba, vluchtten de smeden naar Zweden, de messenmakers naar 
Engeland en de intellectuelen en valkeniers naar Nederland, meer bepaald naar Weerkensweert dat 
later Valkenswaard werd. Arendonkse valkeniers zochten hun prooidieren niet alleen in de Kempen 
maar reisden er ook voor naar Zweden, Denemarken, Noorwegen, Italië en zelfs IJsland. De 
etymologische verklaring van de plaatsnamen Valkenswaard en Arendonk laten dan ook geen twijfel 
bestaan.  
 
Van de vijftiende tot de zeventiende eeuw 
waren de Kempense valkeniers alom 
vertegenwoordigd in de Europese 
koningshuizen en werden ze zelfs tijdelijk in 
de adel verheven. In de 16de eeuw 
vertrokken jaarlijks 4 valkeniers en 32 
valken naar het Spaanse hof. Lodewijk XIII 
bezat voortdurend 40 roofvogels en hield 40 
valkeniers in dienst37. De bekendste 
valkenier is Rombout Van Deuren, 
oppervalkenier van Lodewijk XIV. Hij kreeg 
een levensrente en een speciale beloning 
voor de bewezen diensten. Door Maria 
Theresia werd hij vrijgesteld van elk 
openbaar ambt om zo steeds aanwezig te 
kunnen zijn op de grote jachtpartijen aan 
het Franse Hof. De Kempense valkeniers 
werden bedacht met de tijdelijke titel van 
"sieur" of "sir". De laatste meestervalkenier 
uit Arendonk Vrijheid is Jan Claessen38. Hij 
trok naar Frankrijk tijdens de regering van 
Lodewijk XVIII en verbleef daar 
verschillende jachtseizoenen. Onder 
Lodewijk XIV leverde de stad Turnhout 
jaarlijks 6 meester-valkeniers en 24 
knechten aan het hof in Versailles39.  
 
In het heemmuseum van Arendonk wordt 
aandacht besteed aan de schilder Jan Van 
Eyck, zelf valkenier, de sigarenmakerij én de 
valkerij. In Valkenwaard is eveneens een 
museum aan de valkerij gewijd en in 
Turnhout was er het Valkhof, de eerste en 
enige rechtbank met betrekking tot de 
valkerij. In het oude Stadhuis te Turnhout waren twee jachtrechtbanken gevestigd: het Valkhof en het 
Consistorie van de Hoorn. Beide hoven waren ontstaan in de 15de eeuw en zetelden in dezelfde kamer 
van het Stadhuis. Voor het Valkhof werden geschillen beslecht tussen de valkeniers of de jacht met de 

 
37 Coveliers L., 1950. Valkerij en valkeniers, Lavrijsen, Arendonk: 26. 
38 Goris J., 1966. Aloude Valkerij in de Kempen en aan de vorstelijke Hoven, in eigen beheer, Arendonk: 132. 
39 Cels A., 1953. Les Cels et les fauconniers d’Arendonk, Généalogie et notes historiques, De Schakel, 9 (1): 8. De Arendonkse 
familie Cels of Seels heeft verscheidene valkeniers geleverd die werkzaam waren aan het hof in Versailles ten tijde van 
Lodewijk XIV en Lodewijk XV.  
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vogels. Het Consistorie van de Hoorn was bevoegd voor gewone jachtdelicten met de hond op het 
hert, zoals op de gerestaureerde ijzeren deur van het Valkhof te zien is. De gepolychromeerde deur 
van het Valkhof en het Consistorie van den Hoorn uit de 17de eeuw kreeg begin 2014 na een reiniging 
en afname van de vernislaag haar originele kleurenpracht terug.  Op het bovenste gedeelte van de 
deur wordt een valkenier voorgesteld. Hij draagt een hoed met pluimen en een valk op de rechterhand. 
Hij symboliseert de jacht met roofvogels: "veer met veer". Het middenpaneel stelt de jacht van "haar 
op haar" voor. Een bloedhond valt een vluchtend hert aan. Daarachter komt de wapenknecht die op 
de hoorn blaast. De rechtbanken waren bevoegd voor het hele hertogdom Brabant. Later versmolten 
deze rechtbanken tot één hof. Het Turnhoutse jachthuis werd omstreeks 1220 door Hendrik I van 
Brabant gesticht, in de omgeving van het wildrijke Gierlebos. Onder hertog Anton van Brabant († 1415) 
werd het jachthuis uitgebouwd tot een kasteel met slotgracht met dubbele ophaalbrug, omgeven door 
een uitgestrekt park. In een gedeelte van het park, dat met hoge bomen beplant was, bevond zich, tot 
vermaak van de hertogen, een reigerbos, waar vele reigers elk jaar hun nest bouwden. Maria van 
Hongarije, kleindochter van Maximiliaan, zelf auteur van een Handschrift über die Falknerey, liet het 
verder aanpassen voor de valkenjacht en voorzag de slotgracht van karpers die als voedsel voor de 
reigers dienden.  
 
Uit dankbrieven kunnen we afleiden dat ze in totaal 191 Slechtvalken uit Pruisen ontving uit 23 
schenkingen. Als vrouwe van Turnhout mocht Maria recht spreken in het Valkhof. Ze werd bijgestaan 
door een oppervalkenier, drie valkeniers uit Arendonk en vier leenmannen uit Turnhout. De rechtbank 
moest de alsmaar toenemende overtredingen tegen de jachtwetgeving beteugelen. De grote 
rechtszaal bevat prachtige muurschilderingen van Karel Boom. Deze muurschilderingen stellen het 
gerecht ten tijde van Maria Van Hongarije voor. 
 
Door de val van het Ancien Régime in 1792 verdween de Kempense valkerij. Als de monarchie in 
Frankrijk hersteld werd, deed men nog pogingen om de jacht met de valken terug te doen keren maar 
dit mislukte. Verder zijn de komst van vuurwapens, landonteigening en het beheer van jachtterreinen 
de oorzaak van de teloorgang van de valkerij. De verering van roofvogels sloeg om in het doden ervan 
omdat ze als concurrent in de jacht werden gezien. Soms werden hier zelfs forse premies uitgeloofd. 
In Engeland bleef de valkerij langer bestaan.  
 
Tegen het einde van de 18de eeuw was de machtige valkeniersgilde van Valkenswaard geslonken tot 
twaalf valkeniers. Het Valkerij Museum geeft er een beeld van de valkerij in de periode 1650 tot en 
met 1850, een periode waarin koningen en hoge adel hun gasten vermaakten met het "vederspel". 
Vanaf de jaren 1930 beleefde de valkerij echter weer een geleidelijke heropleving. Tegenwoordig heeft 
de valkerij nog een bescheiden omvang maar de traditie heeft stand gehouden. Nog steeds worden 
valken afgericht voor de jacht, maar het is doorgaans meer een hobby – niet voor ieders beurs - dan 
een beroep. Naast jacht zijn er andere doelen, in het bijzonder recreatie (vogelshows) en verjaging of 
overlastbestrijding van bijvoorbeeld meeuwen en spreeuwen in steden of in de omgeving van 
luchthavens. In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer en "waar geen andere bevredigende 
oplossing bestaat mag de kievit het jaar door worden bejaagd onder toezicht van de hierna vermelde 
terreinen". In de cursus Wetgeving van het Secretariaat van het Instituut voor de Jachtopleiding staan 
de luchthavens van Brussel-Nationaal, Antwerpen-Deurne, Oostende Wevelgeem opgesomd alsoook 
de militaire vliegvelden van Melsbroek, Sint-Truiden, Koksijde, Oostduinkerke en Peer (Kleine Brogel). 
De wet laat de jacht met vuurwapens en roofvogels toe. Ook eenden, houtduiven en sommige, onder 
beschermde vogels gerangschikte soorten, mogen bejaagd worden om belangrijke schade te 
voorkomen, maar hier begeven we ons op juridisch glad ijs. Dit soort van maatregelen heeft in het 
verleden, ook in de ons omringende landen, voor hoog oplaaiende discussies gezorgd   
 
Omstreeks 1935 kreeg de Brusselaar Paul-Louis Dupont, doctor in de natuurwetenschappen en de 
scheikunde, een job aangeboden als chemicus in de dynamietpoederfabriek te Arendonk. Zijn 
hoofdboekhouder, Jan Goris, stortte zich op de archieven van de gemeente en begon een onderzoek 
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naar de valkerij aldaar. P.-L. Dupont werd gebeten door de microbe en ging zich initiëren in Engeland. 
In 1937-1938 kreeg hij het bezoek van twee jonge mensen uit Turnhout, baron de Vicq de Cumtich en 
Charles Kruyfhooft, die zich op hun beurt de valkerij willen eigen maken. Dupont onderbrak zijn hobby 
tijdens de oorlogsjaren, maar nam de draad nadien weer op tot in de jaren 1950. Ch. Kruyfhooft had 
als vijftienjarige de valkerij ontdekt en groeide uit tot een gerenommeerde valkenier in de Kempen. Hij 
zal op zijn beurt zelf verscheidene valkeniers opleiden, onder wie Patrick Morel en Gilles Lafosse. De 
eerste vertegenwoordigt ons land in de International Association for Falcony and Conservation of Birds 
of Prey. In de IAF zijn valkeniers en verenigingen uit meer dan 40 landen verenigd, o.a. de Belgische 
Vereniging van Vlaamse Valkeniers en Havikeniers (1999), Beoefenaars Vluchtbedrijf De Valkenier 
(1999) en de Studiegroep Behoud Valkerij (2006). Zowel Morel als Lafosse  jagen nog geregeld op 
patrijzen in Vlaams-Brabant40. De valkerij is meer dan een cultuurhistorisch gebeuren, sinds 2011 prijkt 
de valkerij dan ook op de werelderfgoedlijst  van de Unesco. 
 

 
1.6 Spreeuwenpot  
 

Ook het gebruik van de 
‘spreeuwenpot’ is uit 
Nederland overgewaaid. Op 
een aantal schilderijen van 
Vlaamse en Nederlandse 
meesters komen voorstellingen 
voor van kruiken opgehangen 
aan gevels of hekken of in 
raamopeningen. De kruiken 
werden horizontaal 
opgehangen op weinig 
toegankelijke hoogten of 
plaatsen tegen de gevel of 
waren soms ingebouwd. Ze 
waren voorzien van een ring 
om een aanvliegstokje in te 
bevestigen. De spreeuwenpot 
kon opgehangen worden door 
middel van een oor. De opening 
in de bodem werd uitgesneden 
vooraleer de pot in de oven 
werd geplaatst en diende als 
roofgat om jonge spreeuwen 
uit de vorm te halen. Jonge 
spreeuwen werden namelijk 
aanzien als lekkernij, vooral 
door de minder 
draagkrachtigen. Getuige 
hiervan zijn ook de 
verschillende recepten die uit 

die tijd bekend zijn, zoals spreeuwensoep en pastei van jonge spreeuwen.  
 
Spreeuwenpotten werden ook opgehangen op te voorkomen dat de spreeuwen en mussen gingen 
broeden in de holtes van huizen. Dat maakte het gebruik ervan wat minder luguber. De spreeuwenpot 

 
40 Morel P., 2010. Partridge hawking in Belgium. International Journal of Falconry: 24-33. 
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was de verre voorloper van “eten uit de muur”. Intussen wordt de spreeuwenpot in allerlei modellen 
te koop aangeboden door natuurorganisaties en is de functie ervan uitgegroeid tot een extra 
broedgelegenheid voor diverse vogelsoorten.  
 
Veel recenter heeft Nederland zich onpopulair gemaakt met afschuwelijke verdelgingspraktijken voor 
ganzen. Zelfs nu nog bestaat er in Nederland veel belangstelling voor traditionele 
vogelvangstpraktijken41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 Lumeij J.T., Jonkers D.A. & Karelse J.J.H.G.D., [red.], 2008. Beter één vogel in de hand…, KNNV Uitgeverij, Zeist; Matthey I., 
2002. Vincken meten vincken locken, Historische Vereniging Holland, Hilversum; Verstraeten A., Karelse D. & Zwaenepoel A., 
2011. Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland en 7 andere Europese landen, Durme vzw/Eendenkooi Stichting, 
Lokeren/IJsselstein. 
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2 Van bestiarium tot modern vogelboek in de Lage Landen 
 
Waar haalden onze eerste Belgische ornithologen de mosterd vandaan. Wat waren hun 
referentiebronnen? Om het antwoord te weten moeten we teruggaan in de geschiedenis van de 
ornithologie. Wat waren de eerste geschriften? Hoe betrouwbaar waren deze? Hoe zijn we 
geëvolueerd tot de eerste bruikbare naslagwerken? 
Het is onmogelijk te bepalen wanneer of door wie precies de boekdrukkunst in Europa is uitgevonden. 
Algemeen wordt aanvaard dat Johannes Gutenberg, uit Mainz, eerder dan de Nederlander Laurens 
Janszoon Coster of de Vlaming Dirk Martens, de waarschijnlijke uitvinder is, hoewel zonder 
aanwijsbare reden. Maar het lijkt wel vast te staan dat rond 1450 deze techniek bij ons haar intrede 
deed.  
Uit de 15de eeuw zijn enkele gedrukte werken bekend, hoofdzakelijk bestiaria die het wereldbeeld van 
toen weerspiegelen. Een bestiarium is meestal een middeleeuws, vaak verlucht handschrift, waarin 
allerlei fabeldieren, echte dieren, planten, stenen en fabelachtige mensenrassen worden besproken 
en voorgesteld als echt bestaand. Inhoudelijk gaat het om een mengelmoes van overgeleverde 
ooggetuigenverslagen en metaforen al dan niet religieus – lees christelijk – geïnspireerd. Een 
bestiarium was een soort natuurhistorische encyclopedie met een religieus sausje. Zo’n bestiarium is 
niet wetenschappelijk onderbouwd en zelfs de eerste natuurhistorische werken in boekvorm zijn niet 
het resultaat van empirisch onderzoek. 
De uitvinding van de boekdrukkunst betekende een immense omwenteling maar hield niet 
onmiddellijk een verandering in het wetenschappelijk denken in. De eerste gedrukte werken brachten 
zelden nieuwigheden aan het licht maar waren veeleer sinds lang bekende teksten en werken van 
bekende auteurs die nu in boekvorm werden uitgegeven. 
"Faire une histoire de l’ornithologie ne peut se limiter aux frontières d’une nation" schrijft terecht 
Valérie Chansigaud42. We hebben uiteraard oog voor wat in de buurlanden gepubliceerd werd maar 
onze aandacht gaat hier vooral uit naar werken die in de Lage Landen gedrukt werden, die ofwel 
origineel in het Nederlands geschreven werden of die naar het Nederlands of het Frans vertaald waren 
en daardoor toegankelijk werden. 
Bij deze boeken rekenen we het Boeck vanden proprieteyten der dinghen van Bartholomeus Anglicus. 
De auteur, geleerde en franciscaan, leefde in de 13de eeuw. Zoals de naam laat vermoeden was 
Bartholomeus Anglicus een Engelse geleerde. Hij gaf les aan de Parijse universiteit en was lector in het 
Duitse Maagdenburg. Hij schreef De 
proprietatibus rerum, over de 
eigenschappen der dingen, zowat de eerste 
middeleeuwse encyclopedie. In 19 boeken, 
wordt de schepping uit de doeken gedaan 
aan de hand van werken van belangrijke 
auteurs uit de antieke en middeleeuwse 
wereld. Voor het eerst werden Griekse, 
Arabische en Joodse schrijvers op het 
gebied van de natuur en de geneeskunde 
vertaald, waaronder Aristoteles, 
Hippocrates, Theophrastus, Isaac Medicus 
en Haly. Dankzij de zorgvuldige 
bronvermelding van Bartholomaeus weten 
wij over welke teksten de middeleeuwse wetenschapper kon beschikken, hoewel het lang niet altijd 
meer mogelijk is deze bronnen te identificeren of te lokaliseren. Bartholomaeus schreef het werk in 
Maagdenburg, als een naslagwerk voor franciscanen in opleiding. Het originele Latijnse werk werd 
later vertaald in het Frans (1372), Engels (John Trevisa, 1397), Nederlands (vóór 1485), Occitaans, 
Italiaans en Spaans. Er verschenen vele edities, minstens veertien vóór 1500, de laatste editie 

 
42 Histoire de l’ornithologie, Delachaux et Niestlé, Paris, 2007: 8. 
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verscheen in Frankfurt in 1601. Door de vertalingen werd de tekst beschikbaar voor niet-geestelijken, 
waardoor het boek een grote invloed had op het middeleeuwse gedachtengoed. De Nederlandse 
vertaling met de titel Van den proprieteyten der dingen, kwam waarschijnlijk tot stand op initiatief van 
de Zeeuwse drukker en uitgever van het werk Jacobus Bellaert, werkzaam te Haarlem van 1483 tot 
1486. Het Boeck vanden proprieteyten der dinghen is een encyclopedisch lofdicht op de schepping en 
het twaalfde deel gaat over vogels. Maar onder deze noemer vallen ook krekels, vliegen – die trouwens 
met muggen verward worden – vleermuizen en de griffioen, een hybridisch fabeldier dat de 
heerschappij over twee rijken symboliseert: over de aarde (zijn leeuwenlichaam) en over de lucht (de 
kop en de vleugels van een adelaar). Ook de Fransman Pierre Belon (1517-1564) zal in zijn Histoire de 
la nature des oyseaux, avec leurs descriptions et naïfs portraicts retirez du naturel, escrite en sept livres, 
(1555) nog steeds vleermuizen onder de vogels rangschikken. 
 
Een andere belangrijke figuur uit de pseudo-wetenschappelijke middeleeuwse literatuur is Thomas 
van Cantimpré, geboren in 1201 en overleden tussen 1261 en 1280. Hij was de auteur van De natura 
rerum waarvan Jacob van Maerlant (ca. 1235 – ca. 1300) een Nederlandstalige versie uitbracht in 
rijmvorm onder de titel Der naturen bloeme. Hoewel van Maerlant benadrukte dat hij een hekel had 
aan fabels en verzinsels, zit zijn werk vol draken, monsters en ademt het miraculeuze en duivelse 
krachten uit. De afbeelding van de 
uil kan moeilijk natuurgetrouw 
genoemd worden.  
 
In Frankrijk schreef de 
dominicaan Vincent van Beauvais, 
gelatiniseerd Vincentius 
Bellovacensis (ca. 1190 – ca. 
1265) de omvangrijkste 
middeleeuwse encyclopedie, het 
Speculum maius (De grote 
spiegel), die uit drie 
onderliggende specula bestaat, 
het Speculum naturale, het 
Speculum doctrinale en het 
Speculum historiale. In het 
Speculum naturale worden 
uitsluitend kooi- en gedomesticeerde vogels beschreven. 
 
De natura rerum had ook als inspiratie gediend voor 
het Buch der Natur, toegeschreven aan Konrad von 
Megenberg (ca. 1309 – ca. 1374). Hij onderwees 
filosofie en theologie, o.a. aan de Sorbonne van 1334 
tot 1342 en keerde nadien terug naar Regensburg 
waar hij vanaf  1349 aan het Buch der Natur werkte. 
Het is het eerste encyclopedisch werk over dit 
onderwerp in het Duits, voorzien van afbeeldingen 
van dieren. In acht hoofdstukken, waarvan één gewijd 
aan zoölogie, wordt de kennis van zijn tijd gebundeld. 
Onder de titel Von der Vögeln in einer gemein 
bespreekt von Megenberg een honderdtal 
vogelsoorten. Dat zijn er heel wat maar toch 42 
minder dan bij Thomas van Cantimpré. Het boek kende in Duitsland een groot succes. In de eerste 
editie stonden 13 vogels afgebeeld, in de tweede uit 1487 veertien. Aangezien geen enkel exemplaar 
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in een Belgische bibliotheek bewaard is, durven we er van uitgaan dat het zo goed als onbekend was 
in onze contreien.  
 
Het werk van von Megenberg werd voorafgegaan door De sermonum proprietate, seu de universo, 
waarin de Duitse benedictijn Hrabanus Marus (780-856), de eerste wetenschapper uit de Karolingische 
Renaissance, een compilatie bracht van de kerkvaders. Van de 22 boeken behandelt het 7de de dieren 
en één hoofdstuk daarvan is getiteld De avibus. Het boek is niet geïllustreerd en was bij ons onbekend.  
 
Van de Ortus sanitatis (1491) van de Duitser Jacobus Meydenbach was wel een Nederlandstalige 
vertaling in omloop. Het origineel kende minstens 15 opeenvolgende drukken maar de vertalingen 
bevatten vaak alleen het gedeelte over kruiden, maar de Ortis sanitatis was meer dan een 
geneeskundig traktaat. Het deel dat als titel Tractatus avibus draagt, telt 122 hoofdstukjes, waarin elke 
vogel vluchtig besproken wordt. Het gebeurt dat dezelfde afbeelding meerdere malen wordt gebruikt 
maar telkens voor een andere soort. De tekeningen zijn weinig nauwkeurig en slechts een tiental 
soorten kunnen duidelijk herkend worden. 
 
Het is overduidelijk hoe weinig wetenschappelijk deze naslagwerken waren en hoe onwetend men was 
in de middeleeuwen. Niemand zou zich nochtans vergissen bij het plukken van paddenstoelen of het 
gebruik van vruchten en planten.  In het hoofdstuk over vogelvangst en –bescherming komen we 
hierop terug. Afbeeldingen van vogels in verluchte manuscripten hadden niets te maken met 
volkswijsheid. 
 
De Franse naturalist Pierre Belon, geboren in 1517 bij Le Mans en overleden in 1564, was ver vooruit 
op zijn tijd. Hij mag dan 
ook als één van de 
grootste wetenschappers 
van de 16de eeuw 
beschouwd worden. Belon 
deed zijn kennis en 
ervaring op tijdens zijn 
talrijke reizen die hij 
uitvoerig beschreef. Het 
werk dat ons hier 
interesseert is de Histoire 
de la nature des oyseaux, 
avec leurs descriptions et 
naïfs portraicts retirez du 
naturel (1555).  Hij 
klasseerde vogels volgens 
hun gedrag en hun anatomie en onderscheidde roofvogels, watervogels, alleseters en kleine vogels die 
hij verder opsplitste in graan- en insecteneters. Weinig origineel want we herkennen hier het 
klasseersysteem van Aristoteles (ca. 340 vóór Chr.). Belon kende minder talen dan Gesner en beperkte 
zich tot de namen in het Frans, het Latijn en het Grieks. De twee wetenschappers vermelden wel een 
gelijk aantal soorten, 222 om precies te zijn, Aristoteles beperkte zich tot 140 soorten. Omdat hij 
eigenhandig vogels aan dissectie onderwierp was Belon op de hoogte van het vogelskelet maar van 
enige evolutie had hij nog geen kaas gegeten.  Wel besteedde hij veel aandacht aan de kwaliteit van 
de illustraties en daarom steekt zijn Histoire de la nature des oyseaux schril af tegenover de 
middeleeuwse publicaties met een natuurhistorisch karakter.  
 
In welke mate de werken van Pierre Belon, Conrad Gesner, William Turner of Ulisse Aldrovandi in hun 
originele versie bij ons werden gelezen en zo ja door wie, blijft koffiedik kijken. John Jonston, een Pool 
met Schotse voorvaderen, werd wel vertaald. De Naeukeurige Beschryving van de Natuur der Vier-
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voetige Dieren, Vissen en Bloedlooze Water-Dieren, Vogelen, Kronkel-Dieren, Slangen en Draken 
verscheen in 1660 in Amsterdam. De titel laat al verstaan dat we wetenschappelijk niet veel gevorderd 
zijn tegenover de duistere middeleeuwen. Hoewel de tekst van Jonston toegankelijker is dan deze van 
Gesner of Aldrovandi, is het merendeel van de 570 afbeeldingen van vogels gekopieerd van de 
houtsneden uit de werken van deze auteurs. Ondanks het feit dat het, een eeuw na Gesner, geen 
vernieuwing bracht, kende het een immens succes, vandaar ook de vraag naar een Nederlandstalige 
vertaling. Misschien gaf het een toenemende interesse voor de ornithologie weer? Een ding staat vast: 
het boek, zoals zovele andere natuurhistorische werken, was in Nederland populairder dan bij ons, op 
enkele uitzonderingen na. 
 
Eén daarvan is Der dieren palleys ende die vergaderinge vanden beesten d’aerden, van den vogelen 
d’lucht, van den visschen ende monstren d’wateren. Het tweede deel van dit weinig bekend werk, 
uitgegeven in Antwerpen in 1520, behandelt de gevleugelde dieren. Versta daaronder vogels, insecten 
maar ook nog steeds gevleugelde monsters.  Ofwel publiceerde men een natuurhistorische 
encyclopedie ofwel een geneeskundig handboekje. Hier gaat het om het laatste. Je verneemt hier dat 
het eten van de gal van een arend mooie, donkere ogen oplevert. Globaal verneem je niets nieuw en 
de ene auteur kopieerde nog steeds van zijn voorgangers.  

 
Een werk dat de vergelijking met Belon, Gesner en Turner niet aankan is de 
Dialogus de avibus van Gybertus Longolius. Longolius werd in 1507 te 
Deventer geboren. Hij studeerde Grieks en Latijn en ging vervolgens in Italië 
wijsgebeerte en geneeskunde studeren. Na zijn studies keerde hij terug naar 
de Lage Landen en vestigde hij zich als geneesheer in Deventer. Wat later 
verhuisde hij naar Keulen waar hij filosofie onderwees. Longolius werd te Bonn 
begraven. Zoals de titel laat verstaan is het opgevat als een dialoog waarin 
eerst over kippen en vervolgens over in het wild levende hoenderachtigen 
gesproken wordt. Dialogus de avibus werd een jaar na zijn dood door William 
Turner uitgegeven. 

 
Belon en Gesner hadden in hun publicaties de anatomie 
van vogels duidelijk in de verf gezet. een minder bekende 
wetenschapper met interesse voor anatomie was de in 
1534 te Groningen geboren Volcher Coiter. Hij overleed in 
Brienne-le-Château op 2 juni 1576. Deze Nederlandse 
anatoom, die zich vooral bezighield met de studie naar 
comparatieve osteologie en als eerste de cerebrospinale 
hersenvliesontsteking beschreef, promoveerde op 24 
maart 1562 bij Ulisse Aldrovandi te Bologna. Hij werd in 
1569 de stadsarts van Neurenberg en ging later werken als 
veldarts in het leger. Zijn De Avium Sceletis et Praecipius 
Musculis (1575) bevat gedetailleerde anatomische studies 
van vogels, alsmede een classificatie van deze vogels op 
basis van hun lichaamsbouw en gedrag. op de hier 
afgebeelde plaat zijn de vogelskeletten van Kraanvogel, 
Aalscholver en Spreeuw afgebeeld; verder de schedels van 
specht en Draaihals. De plaat is rechtsonder V.C.D. 
gesigneerd wat ofwel Volcher Coiter delinavit of Volcher 
Coiter doctor kan betekenen.   
 
Vanaf de scheiding van de Nederlanden in de 16de eeuw tot in het begin van de 19de eeuw zijn er 
hoegenaamd geen echte ornithologische werken voor België bekend. De ene bezetter volgde de 
andere op en het intellectuele leven was volledig lamgelegd. Wetenschappers en geleerden zochten 
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hun heil in het buitenland. Het is pas na de Belgische onafhankelijk in 1830 dat daar een kentering in 
kwam. 
 
In Nederland lag de situatie enigszins anders: gedurende de 16de en 17de kwamen er geen 
ornithologische monografieën tot stand maar met een toename van de economische welstand 
groeide, in de 17de eeuw, de interesse voor de exotische ornithologie.  
 
De Exoticorum libri decem, quibus animalium, plantarum, aromatum, aliorumque peregrinorum 
fructuum historiae describuntur… van Carolus Clusius is daar een sprekend voorbeeld van. Het werk 
werd in Antwerpen op de persen van Christoffel Plantyn gedrukt in 1605. Na de ontdekking van de 
“Nieuwe Wereld” werden in Europa natuurhistorische verzamelingen aangelegd en volières bevolkt 
met, bij voorkeur, exotische vogels. Veel informatie hierover hebben we te danken aan Carolus Clusius, 
eigenlijk Charles de l'Écluse (Atrecht, 18 februari 1526 - Leiden, 4 april 1609). Hij was een Franstalige 
Vlaamse geleerde, arts en botanicus. Hij speelde een grote rol bij de verspreiding van de aardappel, 
tamme kastanje, schorseneer, snijboon, tulp en diverse andere bloemen in Europa. Het vijfde en zesde 
deel van zijn Exoticorum libri decem zijn gewijd aan dieren. Zoals de titel laat uitschijnen gaat het over 
vogelsoorten uit andere werelddelen die in de eerste jaren van de OostIndische Compagnie naar 
Nederland werden gebracht. Zo raakten Casuaris, Dodo, pinguïn, Reuzenalk, Kroonkraan, papegaaien 
en paradijsvogels bij ons bekend. De Franse naturalist Georges Cuvier schreef hierover het volgende: 

"Clusius y donne des figures et des descriptions parfaitement exactes de plusieurs espèces 
d’animaux provenus de différents points du globe. On y voit pour la première fois la rousssette 
[vleermuissoort]. On y remarque plusieurs espèces qui existent dans Bontius43, telles que le 
dronte et le casoar […]. Nous mentionnerons encore, comme paraissant pour la première fois 
dans l’ouvrage de Clusius,  le manchot, espèce d’oiseau qui appartient aux  mers antarctiques, 
et ne peut ni voler ni marcher; plusieurs autres oiseaux qui volent difficilement, tels que le 
macareux, le guillemot, le calao d’Afrique."44 

 
De afbeeldingen van vogels zijn gebaseerd op in de natuur 
waargenomen dieren of getekend naar balgen. Wellicht was het 
Exoticorum libri decem veel omvangrijker geweest indien Clusius 
langer had geleefd. Er bestaan nog 261 aquarelstudies van dieren 
en 1856 van planten die zich in de Staatsbibliothek zu Berlin 
bevinden en waarvan maar één derde als illustratie gediend heeft in 
zijn werk. In de 16de en 17de eeuw werden ook in schilderkunst en 
op Brusselse wandtapijten geregeld exotische vogelsoorten 
afgebeeld. Ornithologen uit deze eeuwen, zoals Turner, Gesner, 
Aldrovandi, Ray en Willughby verzamelden geen vogelhuiden maar 
afbeeldingen van vogels. In de loop van de 17de eeuw ging men zich 
meer en meer toeleggen op het preparen van vogels maar 
aanvankelijk gebeurde dit weinig zorgvuldig. In de dode vogel 
werden een paar insnijdingen gemaakt om maag, ingewanden en 
hersenen te verwijderen, de rest liet men drogen bij de kachel. 
Kleinere vogels werden op moutwijn of alcohol bewaard.  
 

 

 
43 Jacob de Bondt (alias Jacobus Bontius) (Leiden, 1592 — Jakarta, 30 november 1631) was een Nederlandse arts en 
natuuronderzoeker. 
44 Histoire des sciences naturelles, depuis leur origine jusqu’à nos jours, chez tous les peuples connus, Chez Fortin, Masson et 
Cie, Paris, Tome 2, 1841: 153.  

Uit het kabinet van Frederick 

Ruysch (1710) 



 

 

25 

We kunnen het best het belang van Clusius’ werk omschrijven met de bewoordingen van Cuvier: "En 
somme, l’ouvrage de l’Ecluse est un de ceux qui ont le plus enrichi l’histoire naturelle dans la dernière 
moitié du seizième siècle et au commencement du dix-septième."45  
 
Cuvier maakte deze opmerking een jaar vooraleer Edmond de Selys-Longchamps zijn Faune belge 
publiceerde. Dit geeft alvast een idee van de moderniteit van de Belgische ornitholoog. 
 
Het werk van Clusius was niet voor ieders beurs weggelegd. De gewone man kon zich tevreden stellen 
met vulgariserende vogelboekjes zoals de Avium vivae icones en Avium iconum editio secunda van 
Adriaen Collaert. Deze tekenaar en graveur werd omstreeks 1560 in Antwerpen geboren. Hij overleed 
in 1618. Over hem weten we weinig, behalve dan dat hij in 1580 als meesterzoon in de Sint-Lucasgilde 
werd opgenomen en dat hij in 1586 huwde met de dochter van Filips Galle, kopersnijder en uitgever 
van prenten. De Avium vivae icones en Avium iconum editio secunda verschenen respectievelijk in 
1580 en omstreeks 1600. Het zijn tweemaal 16 afbeeldingen van vogels. De eerste reeks is 
ongenummerd maar elke vogel is voorzien van de Latijnse naam. In tegenstelling tot Clusius had 
Collaert belangstelling voor inheemse vogels, zoals ekster, gaai, spreeuw, huismus, koolmees en ook 
pestvogel, een soort die toch niet jaarlijks werd waargenomen. Uiteraard mochten pluimvee en duiven 
niet ontbreken en slopen er ook enkele exoten tussen, waaronder struisvogel en de intussen in de Lage 
Landen populair geworden papegaai. De tweede reeks is wel genummerd en geen heruitgave van de 
eerste, zoals de titel zou kunnen laten vermoeden, maar een vervolg. Naast enkele inheemse vogels 
heeft Collaert hier aandacht besteed aan zeldzame vogels, zowel inlandse als exoten. Om de uitgave 
betaalbaar te houden heeft Collaert meestal 2 soorten op één plaat afgebeeld waarbij de 
verhoudingen tussen beide soorten niet gerespecteerd werden.  In tegenstelling tot  Clusius beeldt 
Collaert de vogels in een natuurlijke omgeving af, vaak met een landschap als achtergrond. 
 
Marcus Geeraerts was minstens even getalenteerd als Adriaen Collaert maar de reeks van twaalf 
gevleugelde dieren die de Avium vivæ icones uitmaken zijn minder pedagogisch. Ze zijn van de hand 
van Marcus Geeraerts zoon en werden door Filips Galle (Haarlem, 1537 - Antwerpen, 12 of 29 maart 
1612) uitgegeven. Galle maakte gravures naar voorbeelden van onder anderen Pieter Bruegel, 
Maarten van Heemskerck, Frans Floris en Jan van der Straet. Hij werkte nauw samen met Christoffel 
Plantyn. De onderstaande prent hoort thuis in een uitzonderlijke reeks van twaalf. Men ziet van links 
naar rechts twee struisvogels met hun jong, twee arenden, twee buizerds en twee papegaaien op een 
tak. 
 
 
 

 
45 Cuvier G., 1841. Op. Cit.: 155. 
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De reeks van 12 afbeeldingen van Collaert werd ook 
bewerkt en uitgegeven in Antwerpen door Nicolaes 
de Bruyn, geboren in de Scheldestad in 1571 en 
overleden in Rotterdam in 1656, onder de titel 
Volatium varii generis effigies in tyronum usum acri 
incisa en door de Nederlander Crispijn van de Passe. 
Verscheidene kunstenaars uit de Lage Landen, 
waaronder Crispijn de Passe en de Bruggeling Albert 
Flamen weken uit naar Frankrijk, waar ze omwille 
van hun vakmanschap erg gegeerd waren en 
brachten daar hun gravures uit.  Flamen illustreerde 
er o.a. het Livre d'oyseaux dédié à Messire Gilles 
Foucquet Conseiller du Roy au Parlement de Paris 
(s.d.) 
 
Ook al was er weinig variatie tussen het ene album 
en het andere, toch was er een overvloed aan 
vogelboekjes en dat was in de buurlanden niet 
anders. Jan Balis laat verstaan dat deze afbeeldingen 
mogelijk als verkoopscatalogi fungeerden46. 
 
In de eerste helft van de Gouden Eeuw stonden jacht 
en vogelvangst in het centrum van de belangstelling 

en dat vertaalde zich in enkele geschriften. In 1622 verscheen Rijckelma's Wilde Eenden Jacht, ofte 
Beschryvinge van de Hollandtsche Vogel-Koyen, dat in dichtvorm de werking van de eendenkooi 
toelichtte. Dit soort van publicaties, is net als het Jacht-Bedrijff, toegeschreven aan Cornelis Jacobsz. 
van Heenvliet in verschillende opzichten belabgrijk voor onze kennis van de toenmalige avifauna. Ze 

vormen in eerste instantie een correctie op de 
plakkaten waarover hoger sprake was en 
anderzijds geven ze een werkelijk beeld van 
hoe het gesteld was met het voorkomen van 
Korhoen, Kraanvogel en verschillende 
ganzensoorten. De wijze waarop de 
Nederlandse vogels zijn ingedeeld,  verdient 
een woordje uitleg. De auteur onderscheidt 
drie categorieën: (a) de "Vogelen van dit 
Landt", of de standvogels, die gedurende 
zomer en winter aan te treffen waren; (b) de 
"Somertocht-vogelen" of zomergasten en (c) 
"de Wintertocht-vogelen", wintervogels 
waarbij van Heenvliet opmerkt: "die hier te 

Lande overblijven wel een broet voort-brengen, maer selden". Het is allesbehalve een scherp 
afgelijnde indeling en sommige soorten komen dan ook tweemaal voor. Roofvogels die voor de valkerij 
gebruikt werden staan in een apart hoofdstuk opgesomd. Daarbij horen ook enkele ingevoerde 
soorten, zoals de Giervalk. Met enkele inheemse roofvogels (o.a. Bruine Kiekendief en Torenvalk) wist 
hij geen blijf en deze worden in een soort aaanhangsel, samen met de kraaiachtigen vermeld. In totaal 
staan ongeveer 124 in het wild levende vogelsoorten opgesomd, afgezien van 7 soorten pluimvee en 

 
46 Balis J., 1968. Van diverse pluimage, tien eeuwen vogelboeken, Tentoonstellingscatalogus, Antwerpen, 's-Gravenhage & 
Brussel, Koninklijke Maatschappij der Dierkunde - Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum & Koninklijke Bibliotheek: 33. 
 

                       vogelstudies van Flamen 
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4 ingevoerde roofvogelsooorten (o.a. Oehoe) Een 
vijftiental soorten zijn niet thuis te brengen omdat 
hun naam ons niets zegt, de beschrijving 
ontbreekt of onvolledig is. Daarnaast staat er in 
het Jacht-Bedrijff interessante informatie over de 
wetgeving. Zo mochten sommige reigerkolonies 
niet betreden worden tijdens het broedseizoen.   
 
In de 17de en 18de eeuw verschenen in Antwerpen 
en Amsterdam enkele prachtige werken over 
exotische vogels. Door de oprichting van de West-
Indische Compagnie in 1621, met als doel handel 
te drijven met gebieden ten westen van Kaap de 
Goede Hoop, werden een deel van het Afrikaanse 
continent en Brazilië geëxploreerd door 
natuurvorsers. Het Aziatische handelsgebied was 
voor rekening van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie. Grote ornithologen, zoals Ray, 
Brisson, Buffon en Linnaeus namen beschrijvingen 
en benamingen over uit de natuurhistorische 
werken die toen gepubliceerd werden. Meteen 
was de start gegeven voor de eerste 
vogelsystematiek.  
 
 
Nederland heeft altijd een lengte 
voorsprong gehad op ons land. Misschien 
omdat enkele buitenlandse ornithologen 
zich er vestigden of er verbleven? Linnaeus 
kwam in 1735 naar Nederland om er te 
promoveren en in 1738 verbleef hij er ook 
om te herstellen van cholera. Gedurende 
een groot deel  van zijn leven verbleef de 
Duitse ornitholoog Hermann Schlegel in 
Nederland waar hij werkzaam was aan het 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te 
Leiden. Temminck was er op uit om 
bekwame medewerkers aan het 
Rijksmuseum te verbinden en wist Schlegel 
aan de haak te slaan. De Pruisisch natuuronderzoeker, zoöloog, botanicus, geoloog en 
ontdekkingsreiziger, Peter Simon Pallas reisde na zijn studies door Nederland en Groot-Brittannië, 
waar hij zijn kennis van de geneeskunde vergrootte. Vervolgens ging hij in Den Haag wonen, waar hij 
een systeem opzette voor de classificatie van dieren. 
 
Van 1770 tot 1829 verschenen in Amsterdam de vijf volumes van de Nederlandsche vogelen; volgens 
hunne huishouding, aert en eigenschappen van Cornelius Nozemman en Jan Christiaan Sepp. 
Nozeman (1721-1786) was de drijvende kracht achter deze publicatie. Hij was theoloog en predikant 
maar in zijn vrije tijd natuurliefhebber. Hij had van de overheid de uitzonderlijke toelating gekregen 
om het ganse jaar door in heel het land vogels te schieten. Zijn persoonlijke collectie was dan ook 
indrukwekkend, waarschijnlijk de rijkste van Nederland. Nozeman had het plan opgevat een avifauna 
van Nederland samen te stellen, de eerste in de geschiedenis. De publicatie nam 59 jaar in beslag. Er 
kwamen vier auteurs en drie drukkersgeneraties bij kijken. Nederlandsche vogelen verscheen in 

                    Lepelaar uit Jacht-Bedrijff 
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afleveringen, eerst 5 tot 6, nadien 4 platen per jaar. Het was een hele kunst om de collectie volledig te 
krijgen. Het stond bekend als het duurste Nederlandse boek van die tijd. De gravures werden gemaakt 
door en onder toezicht van Christiaan Sepp (ca. 1700 - 1775), en later door zijn zoon Jan Christiaan 
Sepp (8 november 1739 - 29 november 1811) en zijn kleinzoon Jan Sepp (18 september 1778 - 19 
december 1853). De firma Jan Christiaan Sepp en zoon trad tevens op als uitgever. De platen zijn niet 
gesigneerd. Wie ze getekend en ingekleurd heeft is niet altijd duidelijk. 
 
De stijl en het taalgebruik van Nozeman zijn levendig en aangenaam om lezen. Hij was een ervaren 
veldornitholoog, was op de hoogte van de systematiek van Linnaeus, Brisson en Klein en trachtte de 
waargenomen of geschoten vogels dan ook in deze stelsels te plaatsen. Hij beschrijft ook vrij uitvoerig 
het verenkleed van beide geslachten, de nesten en eieren en het habitat. Bovendien vermeldt hij waar 
de soort in Nederland kon worden waargenomen. Voor zijn tijd was deze werkwijze totaal nieuw en 
voor het hedendaagse onderzoek naar de avifauna is het onontbeerlijk. Op de 250 platen zijn ongeveer 
192 soorten wilde vogels afgebeeld; met inbegrip van 7 leucistische kleurafwijkingen en 12 soorten 
pluimvee waaronder 6 duivenrassen. De volgorde is geheel willekeurig omdat een vogel getekend 
werd op het moment dat hij beschikbaar was. De vogels werden "naer ‘leeven geheel nieuw en 
nauwkeurig getekend in ’t koper gebragt, en natuurlyk gekoleurd door, en onder opzicht van Christiaan 
Sepp en zoon". Dat lezen we op het titelblad maar deze uitspraak schept uiteraard verwarring. De 
uitgave van het werk verliep zeer traag: tijdens Nozemans leven verschenen er 5 tot 6 platen per jaar 
en dit gemiddelde daalde uiteindelijk naar 4. Waarschijnlijk heeft geen enkele intekenaars de 
voltooiing meegemaakt en bestaan er nu zoveel exemplaren waarvan 1 of meerdere delen ontbreken.  
In vergelijking tot andere avifaunistische werken uit dezelfde periode zijn de tekeningen uit 
Nederlandsche Vogelen veruit superieur.   
 
Nozeman schreef de teksten van het eerste en grotendeels van het tweede deel. Na zijn overlijden in 
1786 nam de medicus Martinus Houttuyn het werk over. Hij was eerder een kamergeleerde en dit 
kwam de eenvormigheid van de publicatie niet ten goede. Houttuyn verzorgde de delen 2, 3, 4 en 5. 
Het laatste deel werd samengesteld door de uitgever Christiaan Sepp met hulp van Coenraad Jacob 
Temminck (1778 - 1858), die ook enkele balgen ter beschikking had gesteld. De ongelijke inbreng van 
de auteurs is goed te merken. Bovendien worden enkele soorten behandeld die in Nederland niet 
voorkwamen. Schlegel had gelijk toen hij schreef dat "dit boek […] met veel omzigtigheid geraadpleegd 
[dient] te worden."47 Nozeman hechtte veel belang aan de natuurgetrouwheid van de platen: "Op 
bloote berichten van anderen, wier Trouw mij niet bekend is gae ik ten aenzien van de Nesten en 
Eijeren niet los. 'K heb eenen knaep in mijn' dienst die 't kunstje meesterlyk verstaet van de broedende 
vogelen op het Nest zelf te vangen. Zoo drae hy ze aenbrengt, worden ze naer 't leven uit getekend."48 
Uiteindelijk moeten we vaststellen dat Nederlandsche vogelen geen volledig overzicht geeft van de 
toenmalige avifauna van Nederland. Dat is oorspronkelijk wel de bedoeling geweest maar na het 
overlijden van Nozeman was er eigenlijk niemand die het werk kon afmaken. 
 
Waar en wanneer vader Christiaan Sepp en Cornelis Nozeman elkaar precies leerden kennen is koffidik 
kijken maar ze bewogen zich zeker in dezelfde kringen. We weten alvast dat op 4 maart 1769 uitgever 
Jan Christiaan Sepp in verscheidene ochtendkranten een advertentie plaatste waarin hij liet weten dat 
hij overwoog een prachtig en nieuw natuurkundig werk te willen maken, in groot formaat en met de 
titel Theatrum avium Belgicarum of Schouwtoneelder Nederlandsche vogelen. De familie Sepp zou 
het werk illustreren en voor de beschrijving door een "Geleerde Kenner der Natuur" werd beroep 
gedaan op Cornelius of Cornelis Nozeman. Deze laatste bezat een aanzienlijk groot natuurhistorisch 

 
47 Naamlijst der tot op heden in de Nederlanden in den wilden staat waargenomen Vogels. Bouwstoffen Voor Eene Fauna 
Van Nederland, deel 1: 59. 
48 Nederlandsche vogelen; volgens hunne huishouding, aert, en eigenschappen beschreeven, Koninklijke Bibliotheek & 
Lannoo, Den Haag/Tielt, 2015: 41.   
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kabinet, waarvoor hij zelf het materiaal kon verzamelen omdat hij van het koningshuis de toelating 
had gekregen om overal in Nederland vogels te vangen en te schieten.  
 
In het 4de en 5de deel van de Natuurlijke historie of uitvoerige beschrijving der dieren, planten en 
mineraalen, volgens het samenstel van Linnaeus (1761-1785) zal Houttuyn de systematiek toepassen 
die in Nederlandsche vogelen ontbrak. Dit eerder vulgariserend naslagwerk dat in totaal 37 volumes 
zal tellen, werd door Philipp Ludwig Statius Müller in 1773 naar het Duits vertaald. Het werk kende 
zo’n succes dat in 1781 een tweede, verkorte uitgave op de markt kwam. Houttuyn was geen 
systematicus en bij het schrijven van zijn Natuurlyke Historie of uitvoerige beschrijving der Dieren, 
Mineraalen, volgens het Samenspel van de Heer Linnaeus (1761) wist hij niet of hij de indeling van 
Brisson of deze van Linnaeus zou gebruiken. Hij somt beide op maar koos voor de laatste omdat zij 
eenvoudiger was en nauwer aansloot bij de natuur. Het feit dat Linnaeus met de grootste vogelsoorten 
startte en eindigte met de kleinste, leek Houttuyn logisch. Bovendien was het binair systeem van de 
Zweed uitgewerkt voor alle diergroepen terwijl de classificatie van Brisson uitsluitend voor zoofdieren 
en vogels bestond. 
 
In Frankrijk was de meest representatieve en invloedrijke figuur in de 18de eeuwse natuurwetenschap  
ongetwijfeld George Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788). Toch gaan we niet verder in op zijn 
werk. Zijn landgenoot Mathurin Jacques Brisson (1723-1803), die het systeem van Linnaeus in vraag 
stelde, komt ter sprake bij Edmond de Selys-Longchamps die in zijn eerste geschriften op zoek was 

naar een correcte taxonomie. De Histoire naturelle des oiseaux 
van Buffon kan onmogelijk een vergelijking met de Ornithologia 
van Brisson doorstaan.  In de 17de en 18de was de ontwikkeling van 
de ornithologie in Nederland49 en Frankrijk50 onafscheidelijk 
verbonden met de opkomst van de naturalieënkabinetten. Dit had 
veel te maken met de welvarendheid van deze twee landen, de 
volksaard en het vermogen van welstellende burgers. Het 
aanleggen van privéverzamelingen is pas veel later op dreef 
gekomen in ons land.  
 

 
49 Engels H., 1939. Alphabetical list of Dutch zoological cabinets and menageries. Bijdragen tot de dierkunde, XXXVIII: 247-
346. 
50 Lamy E., 1930. Les cabinets d’histoire naturelle en France au XVIIIe siècle et le cabinet du roi 1635-1793, E. Lamy, Paris en 
Laissus Y., Les cabinets d’histoire naturelle, in Taton R. (Ed.), 1967, Enseignement et diffusion des sciences en France au 18e 
siècle, Hermann, Paris: 259-712. 
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Wanneer Coenraad Temminck uitgenodigd was bij Arnoldus Ameshoff, 
die zijn prachtige verzameling wilde tonen, werden tijdens de maaaltijd 
verscheidene exotische vogelsoorten opgediend. Dit was voor de jonge 
Temminck een reden temeer om zich voor vogels te gaan interesseren. 
Zijn vader, die nochtans een ruime volière bezat waarin hij ondermeer 
verschillende soorten wevervogels kweekte,  had een andere toekomst 
uitgetekend en droomde van een handelscarrière, zodat Coenraad geen 
wetenschappelijke opleiding genoot en zijn hele leven lang een amateur 
zou blijven, maar dan wel van een bijzonder kaliber. Zijn vader, Jacob 

Temminck, legde 
zelf een grote 
ornithologische 
belangstelling 

aan de dag en 
bezat, dankzij zijn 
relaties met Levaillant, verschillende Zuid-
Afrikaanse specimen in zijn collectie.. Toen in 
1800 de Oost-Indische Compagnie, waar hij 
werkzaam was, werd opgeheven, besloot 
Temminck zich uitsluitend aan dierkunde te 
wijden. Hij droomde ervan een luxueuze 
monografie van de hoenderachtigen te 
schrijven. Temminck, die perfect Frans sprak, 
trok naar Parijs. Hij gaf Jean-Gabriel Prêtre, de 

illustrator van Vieillots werken, de opdracht om het werk van tekeningen te voorzien maar het liep 
anders. Inttussen ontmoette hij Pauline Knip. Haar meisjesnaam was Pauline Rifer de Courcelles. Zij 
had reeds een aantal afbeeldingen van duiven gemaakt en Temminck liet zich overhalen om er een 
tekst bij te schrijven. De samenwerking werd stopgezet nadat Temminck merkte dat zijn teksten waren 
ingekort en zijn naam vanaf de 9de aflevering niet meer op het titelblad stond. De Histoire Naturelle 
des Pigeons et des Gallinaces (1813-1815) was een start in mineur. De eerste editie van zijn Manuel 
d’Ornithologie, ou Tableau systématique des oiseaux qui se trouvent en Europe verscheen in 1815. 
Het werk werd heruitgegeven in 1820 en aangevuld in 1835 en 1840. In dat jaar gaf de Selys-
Longchamps zijn Faune belge uit. Het boek van Temminck zal een belangrijk naslagwerk blijven tot het 
verschijnen van A History of the Birds of Europe (1838-1915) van Eeles Dresser. Temminck betreurde 
dat er zo weinig belangstelling was voor de Europese avifauna. Inderdaad, Nederlandse en Franse 
ornithologen hadden meer oog voor exotische soorten. Temminck ruilde soorten die hij in het twee- 
of meervoud bezat voor andere en bezat, zoals Nozeman een vergunning om vogels te schieten. Een 
recht waar hij rijkelijk gebruik van maakte. Als directeur van het Leidse Rijksmuseum liet Temminck 
zich bijstaan door specialisten onder wie Hermann Schlegel die hem zou opvolgen. 
 
Terwijl Temminck zich over Europa ontfermde, zou Hermann Schlegel, geboren op 10 juni 1804 te 
Altenburg in Thüringen, zich bezighouden met de Nederlandse avifauna. Reeds als kind was de jonge 
Schlegel een verwoed verzamelaar van dieren. Nauwelijks dertien jaar oud ontmoette hij Christian 
Ludwig Brehm met wie hij een briefwisseling onderhield. Op zijn 20ste verhuisde hij naar Wenen en 
vond er werk in het Vereinigte k.k. Naturalien Kabinet. De directeur von Schreiber ontving een brief 
van Temminck waarin deze vroeg of er geen jonge zoöloog beschikbaar was die enkele conservatoren 
kon vervangen die naar Java vertrokken. Schlegel nam het aanbod onmiddellijk aan en arriveerde op 
25 mei 1825 in Leiden.  Hij  startte als preparateur in het Rijksmuseum, volgde lessen in 
natuurwetenschappen en studeerde Nederlands en wiskunde in het avondonderwijs.  Het was J.A. 
Herklots die de bescheiden Schlegel overhaalde De vogels van Nederland uit te geven. De eerste editie 
telde naast de tekst 362 platen en zou nadien "de Schlegel met koppen" genoemd worden. In enkele 
jaren was het uitverkocht en, zonder weten van de auteur, werd een heruitgave op de markt gebracht 

                         Manuel d'ornithologie 



 

 

31 

op kleiner formaat. Dit werd "de grote Schlegel". Het werk verscheen in 45 afleveringen van 8 platen. 
Een lichtjes gefrustreerde Schlegel tilde zwaar aan dit gebrek aan vertrouwen: 

"Dit werk, hoewel voor velen te kostbaar, ondervond een' onverwachten opgang. In weinig 
jaren was de geheele oplaag uitverkocht. Buiten mijn weten, verscheen daarvan eene tweede. 
h elaas veelvuldig ontsierde, uitgaaf. Mijne eenige voldoening is, dat de eerste editie van dit 
boek, als het toevallig eens onder den hamer komt, met het dubbel van den oorspronkelijken 
prijs hetaald wordt, en dat het hij menigeen de liefde en den lust tot dit vak heeft opgewekt. Er 
waren echter ook anderen, die er in het gebel geen acht op sloegen, omdat zij niet eens in staat 
ware zulke werken te verstaan en te beoordeelen. Anders zoude men de tamme, kleingeestige 
en suikerzoete plaatjes, zooals b. v. die van de Iconographie van CUVIER'S Règne Animal, niet 
zoo dikwijls, tot walgens toe, herhaald zien. Voor het overige was mijn werk in het buitenland 
wel nauwelijks bekend geworden."51 

 
Nog over inheemse vogels verscheen in Nederland Onze vogels in 
huis en tuin (1869-1876) van Johannes Gerardus Keulemans. Reeds 
als jonge knaap was Keulemans een fervente natuurliefhebber en 
wilde hij onderzoeker worden. Op 19 jarige leeftijd bood hij zijn 
diensten als verzamelaar van geprepareerde vogels en hun eieren 
aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden. In 1864 
werd hij daar benoemd tot assistent-tekenaar. Hermann Schlegel, 
die toen directeur was van het Rijksmuseum stimuleerde hem en 
stuurde hem in 1864 op expeditie naar West-Afrika. Bij zijn 
terugkeer naar Europa in 1866, zorgde Schlegel voor een 
aanbeveling bij het British Museum. In 1867 bezocht Richard 
Bowdler Sharpe, de latere conservator vogels van het British 
Museum, het museum in Leiden en nodigde Keulemans uit om mee 

te werken bij het illustreren van zijn monografie over ijsvogels. Twee jaar later verhuisde Keulemans 
definitief naar Groot-Brittannië waar hij zijn naam verengelste tot John Gerrard. Zijn werk werd er 
enorm geapprecieerd en hij werd de meest gevraagde tekenaar ter wereld. Net voor zijn vertrek 
verscheen van hem Onze vogels in huis en tuin, een boek waarin inlandse zangvogels en exotische 
kooivogels besproken werden. Keulemans verzorgde de tekst én de afbeeldingen. 
 
In Duitsland was men intussen niet bij de pakken blijven zitten. Van 1800 tot 1817 werd de Teutsche 
Ornithologie oder Naturgeschichte aller Vögel Teutschlands in naturgetreuen Abbildungen und 
Beschreibungen uitgegeven. Het belang van dit werk, van de hand van Moritz Balthasar Boekhausen 
et al., ligt eerder in de platen van de gebroeders Johann Conrad en Johann Theodor Susemihl dan wel 
in de tekst. Borkhausen (1760 – 1806) was een Duits natuuronderzoeker, entomoloog, botanicus en 
bosbouwdeskundige. Hij volgde zijn opleiding in zijn geboortestad Giessen, en in 1796 begon het werk 
als opzichter bij het bosbouwkantoor in Darmstadt, waar hij ook overleed. Borkhausen werkte mee 
aan de Teutsche Ornithologie samen met J.W. Lichthammer, C.W. Bekker en G. Lembeke. Het werk 
verscheen in afleveringen van zes ongenummerde platen, voorzien van een Duitse tekst en een 
samenvatting in het Latijn. Johann Theodor was in 1804 naar Parijs getrokken waar hij één van de 
pioniers werd van de steendruk. De veertiende aflevering bevatte eveneens een Franse samenvatting 
en de uitgevers kondigden aan dat er voor de 13 voorafgaande delen ook een Franse tekst zou worden 
uitgegeven, indien er voldoende inschrijvingen zouden zijn. Het was overduidelijk dat zij de Franse 
markt, waar weinig vernieuwing was, wilden veroveren. Het opzet mislukte. Erger nog, tengevolge van 
de Napoleontische oorlogen moesten de uitgevers de publicatie van hun werk in 1811 staken. In 1817 
werd nog een laatste aflevering op de markt gebracht om het werk te besluiten.  
 

 
51 Schlegel G., 1884. Levensschets van  Hermann Schlegel. Jaarboek der Koninklijk Akademie van Wetenschappen 1884, J. 
Müller, Amsterdam: 54. 



 

 

32 

Bij werken die in afleveringen verschenen was het moeilijk om de reeks volledig te krijgen. Ook hier 
ontbreekt vaak de allerlaatste aflevering. In zeventen jaren werden slechts 132 platen uitgebracht 
maar ze behoren tot de mooiste uit de Duitse 19de eeuwse graveerkunst.     
 
In Duitsland was duidelijk de drang onstaan om de nationale avifauna in kaart te brengen. De 
Naturgeschichte der Vögel Deutschlands in getreuen und Beschreibungen. Histoire naturelle des 
oiseaux de l’Allemagne van Johann Wolf & Bernard Meyer bekleedt, vooral om bibliofiele redenen, 
een bijzondere plaats. Er zouden namelijk maar een handvol exemplaren van bekend zijn. Jammer 
genoeg werd de tweetalige tekst op papier van bedenkelijke kwaliteit gedrukt. Allemaal een gevolg 
van de besparingen omwille van de Coalitieoorlogen 
die de Europese mogendheden van 1792 tot 1815 
voerden tegen het revolutionaire Frankrijk en na 1799 
tegen Napoleon. Gelukkig zijn de illustraties van 
Gabler, Stölzner en Hergenröder uniek.  Het werk 
verscheen in 29 delen, elk met 6 platen en bijhorende 
teksten. Dit werk maakt de overgang van de 18de eeuw, 
waar stylering belangrijk was, naar de 19de waarin 
vogels op realistische wijze geportreerd zullen worden.  
 
De Duitse ornithologie bereikt wellicht een 
hoogtepunt met de familie Naumann. De gronden 
rond de boerderij van dit landbouwersgezin, gelegen in 
lage weilanden, 160 km ten zuidwesten van Berlijn, 
overstroomden geregeld maar waren een paradijs 
voor vogels. De Naumanns waren tevens gedreven 
vogeljagers maar ook uitstekende ornithologen en hun 
hoeve was een trekpleister voor ervaren vogelkijkers. 
Johann Andreas had drie zonen die allen de liefde voor 
de natuur van hun vader erfden. Johann Friedrich was 
daarenboven bijzonder artistiek aangelegd. 

 
Aangespoord door zijn 
vrienden-ornithologen 
liet vader Naumann zijn Naturgeschichte der Land- und Wasservögel 
des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder (1795-1804) 
met illustraties van zijn zoon Johann Friedrich, uitgeven in eigen 
beheer. Hoewel er van de 500 gedrukte exemplaren slechts 60 
verkocht werden gaf vader Naumann de moed niet op. In 1820 werd 
de uitgave van de  Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, nach 
eigenen Erfahrungen entworfen… gestart. Het werk staat, uit respect, 
op vaders naam maar in realiteit waren de zonen de voornaamste 
auteurs. Met dit werk, dat ook de 
definitieve breuk met de Franse 
traditie betekent, werd het 
summum bereikt. De natuur werd 

zo levendig mogelijk weergegeven: "Wir müssen uns bestreben, 
den auszustopfenden Häuten das Aussehen zu geben, als steckte 
der lebendige Tierkörper noch darin", schreef Johann Friedrich in 
1817. Nooit voordien had men er bij stil gestaan dat vogels in een 
omgeving leven en dat deze ook leeft en voortdurend verandert. 
Bij Naumann ziet men een vogel een prooi begluren, vangen of 
oppeuzelen.  
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Christian Ludwig Brehm mag dan wel als de voorloper beschouwd worden van de biologische anatomie 
en ook als veldornitholoog was hij zeer verdienstelijk. Hij wist namelijk erg verwante soorten te 
onderscheiden. Zo verschillen de twee soorten boomkruipers en goudhaantjes maar door enkele 
details. Brehm wist ze uit elkaar te halen. Zijn Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands 
(1831) was samengesteld op basis van zijn eigenprivécollectie, bestaande uit 9000 exemplaren die hij 
in zijn 50-jarige carrière als predikant had verzameld en die in 1897 door Rotschild werd opgekocht 
voor het privémuseum te Tring. 
 
In 1844 verscheen Moselfauna oder Aufzählung und Beschreibung der im Regierungsbezirke Trier 
beobachteten Thiere, mit Berücksichtigung der Angrenzung des Moseldepartements und Belgiens 
geschreven door Michael Schäfer, een leraar in de wetenschappen. Interessant aan dit werk, dat 
verder in de vergeethoek is geraakt, zeker bij de Belgische ornithologen, is het grensoverschrijdende 
karakter.   
 
De kennis van de Oosteuropese avifauna werd grondig aangevuld door de Naturgeschichte der Vögel 
Europas (1870-1871) van Antonin Karl von Fritsch. Uitgegeven in één deel en een atlas, is dit werk 
geïllustreerd door enkele Praagse kunstenaars. De Latijnse vogelnamen zijn aangevuld  met Duitse, 
Tjechische en Franse namen. Het werk ook in het Tjechisch (± 1871) en het Engels vertaald (1877). Op 
wetenschappelijk vlak kon dit naslagwerk de vergelijking aan met andere Duitse publicaties maar op 
artistiek en technisch vlak moeten de afbeeldingen het onderspit delven. 
 
In 1895 was de Naturgeschichte der Vögel Deutschlands van Naumann nog steeds actueel maar bij de 
herdruk wijzigde men de titel in Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas terwijl de tekst nagenoeg 
ongewijzig bleef. Een grove vergissing. Bovendien werden de prachtige kopergravures van Johann 
Friedrich vervangen door litho’s, weliswaar getekend door de grootste kunstenaars van die tijd, 
waaronder Keulemans. De laatste keuze is begrijpelijk: kopergravures zouden het werk onbetaalbaaar 
gemaakt hebben maar het wijzigen van de verpakking terwijl de inhoud zo goed als ongewijzigd bleeef, 
was een economische flater. Toch was er duidelijk de drang aanwezig om een Europees naslagwerk op 
de markt te brengen. 
 
Wat was er in Groot-Brittannië verschenen? Het is 
opvallend dat in Engeland, waar Francis Willughby 
met The Ornithology (1678) het populairste 
naslagwerk over vogels had uitg ebracht, met 
uitzondering van Mark Catesby en George Edwards, 
tot laat in de 18de eeuw moest worden gewacht op 
een Brits ornithologisch werk van enige betekenis. 
Catesby interesseerde zich voor de Noord-
Amerikaanse avifauna, Edwards publiceerde in 1743 
het eerste deel van zijn History of Birds. Het vierde 
deel daarvan verscheen in 1751, waarna drie 
aanvullende werken, Gleanings of Natural History 
genaamd (uitgegeven in 1758, 1760 en 1764) volgden. De twee titels bevatten gravures en 
beschrijvingen van meer dan 600 onderwerpen uit de natuurlijke historie die nog niet eerder werden 
beschreven of afgebakend. Hij voegde zelf een algemene index in het Frans en Engels toe, waaraan 
Carl Linnaeus later zelf Linnaeusnamen toevoegde. Edwards correspondeerde regelmatig met 
Linnaeus. Het zou echter niet lang duren of de Britten verkozen het classificatiesysteem van Willughby 
en Ray boven dit van de Zweedse natuurvorser. Terwijl de ornithologen van het vasteland opteerden 
voor een Latijnse nomenclatuur en zelfs voor beschrijvingen in deze klassieke taal, hielden de Britten 
het bij hun eigen landstaal. 
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Thomas Pennant was de eerste om een Britse avifauna op te stellen. De publicatie van The British 
Zoology startte in 1761 en werd voltooid in 1766.  Ondanks zijn intense briefwisseling met Linnaeus 
verkoos Pennant de classificatie van Willughby-Ray en ontleende hij slechts de genusnamen aan 
Linnaeus. Dit verklaart waarom de schrijfsels van Britse ornithologen weinig bekendheid genoten in de 
rest van Europa. Bovendien was The British Zoology bedoeld als een luxe-uitgave – het was de eerste 
Britse publlicatie met kleurplaten - en waren er maar een beperkt aantal exemplaren gedrukt. Pas toen 
Christoph Gottlieb von Murr een Latijnse en Duitse vertaling van Pennants boek deed drukken, raakte 
het werk bekend op het vasteland. 
 
Het werk van Thomas Bewick, A History of British Birds (1797-1804) is zowat de belangrijkste Britse 
bijdrage uit de tweede helft van de 18de eeuw. Bovendien is de verdienste ervan eerder technisch dan 
wel wetenschappelijk. In een periode waarin de houtsnede in boekillustraties door kopergravures 
werd verdrongen, greep Bewick terug naar de oude werkwijze maar verbeterde ze zodat een fijner 
effect kon worden verkregen. Het werk werd tot achtmaal toe herdrukt en Bewick, zonder echt 
baanbrekend te zijn, heeft, door zijn aangename en onderhoudende schrijfstijl, de ornithologie 
populair gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. Ook Bewick hield vast aan het systeem van Willughby-
Ray. 
 
Na een bezoek aan het Leidse museum in augustus 1825 besloot de Schot William Jardine om met zijn 
vriend Prideaux John Selby een werk uit te geven in de geest van Temmincks Nouveau recueuil de 
planches coloriées d'oiseaux pour servir de suite... aux planches enluminées de Buffon... (1820-1839). 
Temminck had op een veiling van William Bullocks museum in Londen de Franse baron Guillaume 
Michel Jérôme Meiffren Laugier de Chartrouse ontmoet. Deze  politicus, botanicus, ornitholoog en 
grootgrondbezitter wilde Buffons werk een vervolg geven en vroeg Temminck om de 
wetenschappelijke teksten te schrijven. De Nederlander aarzelde geen ogenblik. Met 600 gekleurde 
kopergravures naar Nicolas Huet zoon en Jean-Gabriel Prêtre werd dit het monumentaalste werk uit 
de postnapoleonistische periode. De samenwerking tussen Jardin, Selby en Temminck werden de 
Illustrations of ornithology (1826-1843). De auteurs deden voor de tekening ook beroep op John Gould 
die net aan zijn roemrijke carrière begonnen was. William Home Lizars, zelf natuurkenner, sneed de 
tekening in koper en Patrick Syme kleurde ze in.   
 

Het fenomeen Gould zou zich nog laten horen. 
John Gould werd geboren in het graafschap 
Dorset, als zoon van een hovenier. Toen hij 14 
jaar was ging hij ook als tuinier aan het werk in 
de Royal Gardens van Windsor. Hij raakte 
geïnteresseerd in de natuur en joeg op vogels 
langs de Theems. In die tijd leerde hij ook hoe 
je zoogdieren en vogels kon opzetten en hij 
werd een ervaren preparateur. In 1824 
vestigde hij zich als handelaar in Londen. In 
1827 kreeg hij een baan als curator in het 
museum van de Zoological Society of London. 
Op basis van de collecties exotische vogels 
schreef hij zijn eerste werken. In 1829 trouwde 
hij met de kunstenares en tekenlerares 
Elizabeth Coxen die veel van de tekeningen van 

haar echtgenoot omzette in litho's. Na 1830 verschenen de eerste delen van zijn publicaties, eerst over 
vogels uit het Himalayagebied en later The Birds of Europe (1832-1837). Het werk bestaat uit 5 stevige 
volumes met 448 met de hand ingekleurde steendrukken. John maakte de schetsen, zijn vrouw 
ontfermde zich over de steendrukplaten. Het boek was bij verschijning reeds een luxeproduct, nu is 
het onbetaalbaar. Hetzelfde kan gezegd worden van zijn Birds of Great Britain  (1862-1873). Dit 

                                 Gould, Naumanns lijster 
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vijfdelige werk behoort tot de meest gegeerde boeken onder bibliofielen. De steendrukken werden 
met de hand ingekleurd door William Hart naar tekeningen van John Gould, Henry Constantine Richter 
en Joseph Wolf. De afbeeldingen van roofvogels werden grotendeels toevertrouwd aan Wolf, een 
Duitse illustrator, lithograaf en schilder. Ze stralen ook beduidend meer kracht uit. 
Ook al was Gould geen echte veldornitholoog, toch ontdekte hij in 1837 dat de vinken, die door Charles 
Darwin tijdens zijn reis van de Beagle op de Galapagoseilanden waren verzameld, een aparte groep 
vormden.  
 
Op het moment dat Gould zijn werken publiceerde was Groot-Brittannië zeer welvarend en 
waarschijnlijk zelfs de machtigste mogendheid ter wereld. Gould was zijn eigen uitgever, 
verkoopsagent en boekhouder. Risico’s nam hij niet want zowel adel als rijke burgerij had de middelen 
om zijn boeken aan te kopen. 
 

In dezelfde sfeer moeten 
we A History of the Birds of 
Europe, including all the 
species inhabiting the 
western Palaearctic region 
(1871-1881) van Henry 
Eeles Dresser kaderen. 
Dresser was de zoon van 
een bankier die later 
overschakelde naar de 
hout- en metaalnijverheid. 
De jonge Dresser 
studeerde Duits, Zweeds 
en later Fins wat hem 
toeliet vlot met de 

leveranciers te communiceren. Hij koppelde het aangename aan het nuttige en verzamelde her en der 
balgen. Zijn collectie bevatte uiteindelijk meer dan 12000 exemplaren, vooral van palæarctische 
vogels. Aan de hand van zijn privéverzameling en van zijn waarnemingen en de  notities die hij had 
gemaakt tijdens zijn veelvuldige reizen kon Dresser de meest volledige Europese avifauna opstellen, 
waarin niet minder dan 736 soorten beschreven staan. Aanvankelijk werkte hij samen met Richard 
Bowdler Sharpe maar bij de 12de aflevering werd de samenwerking stopgezet. Dat was vrij vlug want 
het basiswerk alleen telde 84 afleveringen, aangevuld met 89 met de hand ingekleurde steendrukken 
naar tekeningen van Johannes Gerardus Keulemans, Edward Neale, Joseph Wolf en Archibald 
Thorburn voor het supplement. Het inkleuren van de steendrukken gebeurde o.a. door William Hart. 
Op de iets minder bekende Neale na, de fine fleur van die tijd. Het monumentale werk van Dresser 
werd aangevuld door enkele monografieën (Meropidae en Coraciidae) en The Eggs of the Birds of 
Europe, including all the species inhabiting the western Palæarctic area (1910). Dit laatste bestond uit 
1 tekstvolume en 1 volume met 106 platen waarbij de platen vervaardigd werden aan de hand van een 
fotografisch driekleurenprocédé. 
 
In Groot-Brittannië was er enorm veel belangstelling voor de nationale avifauna. Zoals hoger vermeld 
konden auteurs zich luxueuze uitgaven veroorloven. Coloured figures of the birds of the British Islands  
(1885-1898) van Thomas Littleton Powys, beter bekend als 4de baron of Lilford, is daar een mooi 
voorbeeld van. Dit zevendelig werk wordt als de mooiste ornithologische publicatie van de 19de 
beschouwd. Van de 421 chromolithografieën nam J.G. Keulemans er 260 voor zijn rekening. Archibald 
Thorburn, die intussen ook illustrator was van British Birds, wist de gepaste achtergronden te vinden 
voor zijn afbeeldingen. De andere illustratoren waren William Foster en George Edward Lodge. 
 

                                                               illustraties van Thorburn 
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In Frankrijk had de 19de eeuws ornithologie weinig wind in de zeilen.  Er was de Tableau élémentaire 
d’ornithologie ou Histoire naturelle des oiseaux que l’on rencontre communément en France  (1806) 
van kanunnik Sébastien Gérardin; verder enkele regionale avifauna’s waaronder Ornithologie du Gard 
et des pays circonvoisins (1840) van Jean Crespon, Faune méridionale (1844) van dezelfde auteur;  
Ornithologie de la Savoie (1853-1854) van Jean-Baptiste Bailly; Essais étymologiques sur l’ornithologie 
de Maine et Loire (1859) van kanunnik Michel-Honoré Vincelot; Ornithologie parisienne (1874) van 
advocaat Nérée Quépat; Ornithologie de la Sarthe van Ambroise Gentil en, als pareltje,  Ornithologie 
provençale van Polydore Roux. Dit laatste werk bleef onafgewerkt omdat de auteur in India overleed 
aan de builenpest. 
 
De Belgische ornithologen zwaren zeker gebaat met het Essai d’une faune du Nord de la France (1808) 
van Pierre-Auguste-Joseph Drapiez, de Catalogue des oiseaux du Nord de la France (1865) van Anatole 
de Norguet en Edmond de Selys-Longchamps vergeleek onze avifauna met deze van Normandië aan 
de hand van de Faune de la Normandie (1888-1897), van Henri 
Gadeau de Kerville. Maar een overkoepelend naslagwerk voor 
gans Frankrijk ontbrak. Omstreeks 1824 was Louis Jean Pierre 
Vieillot gestart met een Ornithologie française ou Histoire 
naturelle générale et particulière des oiseaux de France, een 
werk dat 372 platen zou moeten bevatten, maar er werden 
slechts een honderdtal platen gedrukt en het project belandde 
in de lade. Intussen hadden Côme-Damien Degland en Zéraphin 

Gerbe hun Ornithologie 
européenne (1867) uitgegeven maar het werk was niet 
geïllustreerd.  Aimé Bouvier wilde de leemte opvullen omdat hij van 
oordeel was dat er sinds "les vieux travaux" van Buffon en "les 
petites planches de Werner52" geen enkele atlas voor Frankrijk was 
gepubliceerd. Bouvier stelde vast dat Frankrijk, tegenover Duitsland 
en Groot-Brittannië, een flinke achterstand had opgelopen. Er was 
dringend nood aan een naslagwerk dat meer zou vertellen over de 
levenswijze van de vogels en waaruit zou blijken of ze nuttig of 
schadelijk zijn. In 1910 besloot een gewiekste Bouvier de 
jubileumuitgave van Naumanns Naturgeschichte der Vögel 
Mitteleuropas opnieuw uit te geven maar zonder te tekst van vader 
Naumann. Het was de Iconographie d’oiseaux d’Europe et de leurs 
œufs, Edition française de 413 planches coloriées destinées à servir 
d’atlas (1910). Bouvier zag het werk als het atlasgedeelte van de 

Ornithologie européenne. Een wel lattijdige aanvulling. 
 
De atlas bestond uit vier delen; van de 413 platen waren er 408 in kleur en 5 niet ingekleurd. Door een 
slordigheid van de drukker draagt de eerste planche het nummer 3. Op vier platen staan de klauwen 
van roofvogels afgebeeld en op 48 platen prijken de eieren van 312 soorten. De afbeeldingen waren 
steendrukken, van de hand van verschillende kunstenaars, onder wie Johannes Gerardus Keulemans. 
Bouvier, die echt voor niets terugdeinsde, liet het overkomen alsof dat hij andere Europese landen die 
geen overzichtlijke atlas zouden hebben, een onvoorstelbare dienst bewees door deze heimelijke 
ontfutseling van Naumanns naslagwerk. 
 
 
 
 

 
52 Het gaat om de illustraties uit Les oiseaux d’Europe van Temmick (1848) met illustraties van J.-C. Werner, 
verbonden aan het Musée d’histoire naturelle van Parijs.  
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3 Inspiratie bij de buren 
 

In de buurlanden, meer bepaald Nederland, Noord-Frankrijk, het 
Groothertogdom Luxemburg en het Rijngebied in Duitsland, was men 
niet bij de pakken blijven zitten. Onze Belgische ornithologen waren 
vertrouwd met het werk van Hermann Schlegel53, een Duitse 
ornitholoog die een groot deel van zijn leven in Nederland werkzaam 
was aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden en die van 
mening was dat het verzamelen 
van een enkel exemplaar niet 
voldoende was om een soort te 
leren kennen. Het was hem 
namelijk opgevallen dat er 
binnen een soort veel variatie in 
uiterlijk mogelijk was. 
Exemplaren van dezelfde soort 
verschilden, al naar gelang de 
plek waar ze leefden. Schlegel 

had dus een geografische soortopvatting. Ook de Aves 
Neerlandicae54 van Johan Herman Albarda (1897), beroepshalve 
advocaat en substituut-officier van justitie; de Avifauna 
neerlandica55 (1908) van baron René Snouckaert van Schauburg, 
voorzitter van de Nederlandsche Ornithologische Vereeniging; 
het artikel van P. A. Hens, 1ste secretaris en vanaf 1930 tot 1962 
voorzitter van de Club der Nederlandsche Vogelkundigen56, de Avifauna der Nederlandsche provincie 
Limburg57 (1924-1925) en het werk van Gregorius Johannes Van Oordt en Jan Verwey, Voorkomen en 
trek der in Nederland in het wild wa  argenomen vogelsoorten58 en de Prodrome de la faune des Pays-
Bas et de la Belgique flamande59 van R.T. Maitland worden regelmatig geciteerd in Les oiseaux de la 
faune belge. Onze noorderburen stonden, wat de studie van de fauna betrof, globaal al veel verder. 
Jac. P. Thijsse schreef over het werk van Albarda: 

"Dit is een werk waar de Nederlandsche en buitenlandsche ornithologen al lang reikhalzend 
naar hebben uitgezien, en dat om zoo te zeggen broodnodig was. […] Wij zijn nu weer ‘gelijk’ 
met onze buren en als wij nu een Duitsch of Engelsch vogelenboek ter hand nemen, dan 
behoeven we niet meer staan te kijken als een kat in een vreemd pakhuis."60 

 
53 De Vogels van Nederland, Leiden, D. Noothoven van Goor, 1859-1861, 3 volumes. 
54 Meijer & Schaafsma, Leeuwarden, 1897. 
55 Meijer & Schaafsma, Leeuwarden, 1908. 
56 In 1910 ontstond er een meningsverschil tussen enerzijds ornithologen die vogels wilden verzamelen (onder te verstaan 
schieten) voor de wetenschap en anderzijds de natuurbeschermers die vonden dat je vogels niet meer mocht schieten. De 
toenmalige voorzitter René Charles Baron Snouckaert van Schauburg kreeg het aan de stok met beschermer van het eerste 
uur Jac. P. Thijsse. Toen zijn bestuursleden de heer Thijsse tot erelid wilden benoemen, was de maat vol. Baron Snouckaert 
legde zijn functie als voorzitter neer en hij richtte op 22 mei 1911 de Club van Nederlandse Vogelkundigen op. Auguste Tant, 
lid van het redactiecomité van Le Gerfaut, berichtte in de rubriek "compte-rendus et analyses", een overzicht van 
aanverwante ornithologische tijdschriften en verenigingen, over de oprichting van de Club en benadrukte het opzet: "étudier 
la branche ornithologique et combattre une protection outrée des oiseaux" (Club van Nederlandsche Vogelkundigen. Le 
Gerfaut, 2, 1912: 14-15). Ook in ons land zou de discussie rond vogelvangst en bescherming veel stof doen opwaaien. Zo werd 
het artikel van A. Tant, "Ceux qui critiquent la tenderie" (Le Gerfaut, 2, 1912: 129-132) onmiddellijk gevolgd door een reactie 
van redactiesecretaris Gustave Mottin,"La protection des oiseaux" (Le Gerfaut, 2,  1912: 129-132). De argumenten die door 
beide partijen werden aangehaald om hun gelijk aan te tonen waren dezelfde als deze welke we in Nederland en Frankrijk 
konden lezen. 
57 Verschenen in het Maandblad der natuurhistorisch genootschap in Limburg. 
58 N.V. Boekhandel En Drukkerij, Leiden, 1925. 
59 E.J. Brill, Leiden, 1897. 
60 De Levende Natuur, 2 (6) 1897: 127. 
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Sinds de uitgave van de werken van Schlegel, zo’n veertig jaren eerder, was er taxonomisch heel wat 
veranderd. Daar werd uiteraard veel over gediscussieerd en gekibbeld. De meeste ornithologen waren 
het er over eens dat aan de soortnamen van Linnaeus de voorkeur moest worden gegeven. Nu waren 
er tijdens het leven van de Zweedse ornitholoog twaalf edities van zijn Systema naturae verschenen 
en de laatste verschilde grondig van de voorgaande. Op recent gehouden ornithologische congressen 
(Parijs 1889 en Moskou 1892) waren de geleerden het globaal eens dat de 10de editie, uit 1758, de 
meest bruikbare was. De Britten, bij monde van R. Bowdler Sharpe hielden vol dat de 12de (1766) de 
beste was. Albarda koos voor de 10de en paste het trinominaal systeem toe om nog nauwkeuriger 
soorten en ondersoorten te kunnen beschrijven. Hiermee bevestigde hij de visie van Schlegel over de 
(onder)soortenrijkdom. Op dit vlak gaf Thijsse hem het voordeel van de twijfel: "De tijd zal ’t leeren; in 
onze lijst komen niet veel van die drietal-namen voor."61   
 
In 1884 liet Edmond de Selys-Longchamps in een toespraak voor de Académie royale des sciences, des 
lettres et des beaux-arts te Brussel ontvallen dat hij droomde van een Systema naturae zoals Carl 
Linnaeus iets meer dan een eeuw eerder in Zweden had uitgegeven. Hij besefte dat zulk een werk 
alleen maar door compilatie tot stand zou kunnen komen. Hij dacht hierbij aan Bouwstoffen voor eene 
fauna van Nederland62, een werk waaraan tal van wetenschappers meewerkten onder de bezielende 
leiding van J.-A. Herklots. "C’est un ouvrage du même genre, que je voudrais voir entreprendre en 
Belgique."63 In zijn toespraak somt de Selys-Longchamps wat er reeds bestaat en welke lacunes moeten 
worden opgevuld.  Voor een overzicht van de flora hadden Lejeune en Du Mortier gezorgd; d’Omalius-
d’Halloy had de mineralen van ons land in kaart gebracht en hetzelfde had Dumont voor de geologie 
gedaan. 
 
De Selys-Longchamps besefte dat hij voor een gigantische opdracht stond en wilde al compilerend te 
werk gaan, "en se servant des travaux monographiques publiés par d’autres zoologistes […]." Zijn wens 
bleef onvervuld: "je n’ai cessé d’exhorter sans cesse nos zoologistes à le mettre en pratique. Mais les 
hommes spéciaux eux-mêmes, […] ne sont pas préparés à traiter immédiatement toutes les parties qui 
leur incomberaient." 
 
De geschiedenis van de Luxemburgse zoologie is pas laat op dreef gekomen: "l’étude de la faune 
n’étant devenu l’objet de travaux de nos savants que longtemps après la flore"64 
 
Het allereerste naslagwerk betrof de Manuel de zoologie ou exposé succinct et méthodique de l’histoire 
naturelle des animaux van Auguste-Claude Neyen (1809-1882). Het boek, dat als schoolhandboek 
gebruikt werd, werd in 1831 in Luik uitgegeven en kende een heruitgave in 1843 (J.-P. Kuborn, 
Luxemburg). Neyen, die wetenschappen en geneeskunde aan de Luikse universiteit gestudeerd had, 
had nagenoeg zelf geen natuurwaarnemingen verricht en schreef zijn handboek aan de hand van de 
publicaties van de Franse geoloog, patholoog-anatoom, zoöloog en paleontoloog, Georges Cuvier 
(1769-1832).  
 
De Luxemburgse avifauna werd pas voor het eerst grondig in kaart gebracht door Alphonse de la 
Fontaine, In 1855 publiceerde hij een Liste des oiseaux observés dans le Grand-Duché de Luxembourg 
en vervolgens de Faune du pays du Luxembourg ou manuel de zoologie contenant la description des 
animaux vertébrés observés dans le pays de Luxembourg65. Het eerste werk lag aan de basis van het 
tweede: 

 
61 Art cit. : 128. 
62 Leiden, E.J. Brill, 1853-1866. 
63 De Selys-Longchamps E.,  1854. Sur la faune de Belgique. Bulletins de l’Académie royale des Sciences des Lettres et des 
Beaux-arts de Belgique, 21: 1021. 
64 Glaesenet J.-P., 1885. Le Grand-Duché de Luxembourg historique et pittoresque, Diekirch, Justin Schroell: 354. 
65 Imprimerie – Librairie de V. Buck, Luxembourg, 1865. 
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"Le travail que j’ai l’honneur d’adresser à la Société [des Sciences Naturelles du Grand-Duché 
de Luxembourg] est une liste des oiseaux, qui, à ma connaissance, ont été tués ou pris dans le 
Grand-Duché. C’est une réunion d’observations qui plus tard pourront être utilisées pour servir 
à la rédaction d’un catalogue complet des oiseaux de notre pays."66 

 
In zijn Liste des oiseaux observés dans le Grand-Duché de Luxembourg beperkte A. de la Fontaine zich 
tot in het wild waargenomen of gedoodde vogelsoorten, "Je ne fais mention d’aucun de nos oiseaux 
domestiques qui, quoique bien acclimatés pour la plupart, n’en sont pas pas étrangers à notre faune." 
Hij onderscheidde zich in die zin van de voorgangers van Selys-Longchamps – Charles-Frédéric Dubois 
uitgezonderd - en zijn landgenoot Mohimont, waarover verder sprake is. De lijst van de la Fontaine telt 
161 soorten. 
 
De twee eerste delen van de Faune du pays du Luxembourg, aan vogels gewijd, verschenen in 1865-
1866 besloegen 526 bladzijden.  
 
Alphonse was de zoon van oud gouverneur Gaspard-Théodore-Ignace de la Fontaine, broer van de 
botanicus Léon de la Fontaine en van de schrijver Edmond de la Fontaine. Hij is de geschiedenis 
ingegaan als de eerste echte ornitholoog van het Groothertogdom. Omwille van zijn belangstelling 

voor alles wat met natuur te maken had, bracht hij 
een groot deel van zijn jeugd door bij een tante op 
het platteland in Orchimont. Op twintigjarige 
leeftijd legde hij het maturiteitsexamen af en in 
plaats van aan een Duitstalige universiteit zijn 
studies verder te zetten, verkoos hij de Ecole 
forestière de Nancy, opgericht in 1824. Na zijn 
succesvol aflegde studies kreeg hij de job van 
boswachter toegewezen. Van agent forestier werd 
hij al snel maître forestier en vervolgens 
commissaire de district. Gedurende zijn druk bezette 
loopbaan vond hij niet de tijd om zijn notities tot een 
geheel te bundelen. Pas toen hij in 1892 de functie 
van commissaire du Gouvernement van de 
Internationale bank in de wacht kon slepen, kwam 
er echt tijd vrij om zijn Trente années 
d’observations sur les migrations des oiseaux de la 
faune luxembourgeoise te schrijven. Alphonse de la 
Fontaine heeft de publicatie van zijn 238 bladzijden 
tellende bijdrage nooit meegemaakt. Het lot 
beschikte er anders over. De publicatie van zijn 
Faune, die trouwens alleen maar gewervelde dieren 
behandelt, verliep gespreid over verschillende jaren 
en de twee delen over vogels verschenen in 1865 en 
1866. De la Fontaine lag mee aan de basis van de 
oprichting van de Société des sciences naturelles, 

opgericht in 1853 en was verscheidene jaren conservator van het museum dat daar aan verbonden 
was. Alphonse de la Fontaine overleed op 4 juli 1896 tengevolge van een zekere vorm van nalatigheid. 
Toen hij enkele dagen eerder van de bank, waar hij werkzaam was terugkeerde, werd hij verrast door 
het slechte weer. Doornat vergat hij zijn kleren te drogen; hij werd zwaar ziek en overleed kort nadien. 
In 1897 verscheen postuum Trente années d’observations sur les migrations des oiseaux de la faune 

 
66 De la Fontaine A., 1855. Liste des oiseaux observes dans le Grand-Duché de Luxembourg. Société des Sciences Naturelles 
du Grand-Duché de Luxembourg, 3 : 47. 
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luxembourgeoise. M. Thill legde er de laatste hand aan en zorgde voor de publicatie. Alphonse de la 
Fontaine merkte reeds op dat de avifauna van het Groot-Hertogdom noodgedwongen beperkt pas, 
niet alleen omwille van de geringe oppervlakte maar ook door het ontbreken van enkele belangrijke 
biotopen: 
 "La station de Luxembourg, bonne sous différents rapports, laisse à désirer sous certains 
 autres. Tout ce qui vit dans les forêts et les bois, les vergers et les jardins, les prairies et les 
 champs, tout ce qui affectionne les rochers et les vieux murs, se rencontre abondamment 
 dans tous ses environs; mais comme elle est éloignée de tout grand cours d’eau, depuis 
 l’allèchement du grand étang de Cessingen, ce n’est guère que sur l’Alzette, et dans la vallée 
 de Rœser principalement que l’observation des oiseaux d’eau et de rivage peut encore se 
 faire avec quelque fruit […]."67 
 
De auteurs van de drietalige broedvogelatlas (1987) konden dit alleen maar bevestigen:  
 "Der Inhalt des Werkes weicht in mancher Hinsicht etwas von demjenigen der 
 Verbreitungsatlasse anderer Europäischer Länder ab. Die reinen Verbreitungsangaben sind 
 auf einer solch kleinen Fläche, wie sie das Groβherzogtum Luxemburg darstellt, - zudem 
 fehlen spezifische Biotope wie Gebirge, Küsten, Moore, gröβere Binnengewässer u.ä. […]."68  
 
Eerder hadden Marcel Hulten en Victor Wassenich de ornithologische arbeid van de la Fontaine 
geprezen maar tegelijkertijd ook gerelativeerd. Dat laatste was onvermijdelijk gezien het in die tijd niet 
eenvoudig was om gegevens over waarnemingen, vangsten of afschot te bekomen. Dat had de Selys-
Longchamps ook ervaren: 
 "Der damaligen Zeit entsprechend, sind diese Veröffentlichtungen von A. de la Fontaine als 
 wertvoll zu bezeichnen, da sie viele Angaben über das Vorkommen der verschiedenen 
 Vogelarten enthalten; wenn auch nicht mit Präzision, wie wir dies heute gewohnt sind."69   
 
De la Fontaine had notities, verzameld tussen 1875 en 1896, nagelaten over Le chant des oiseaux. Deze 
werden zorgvuldig bijeengebracht door Ernest Feltgen, arts en in zijn vrije tijd eerder een botanicus 
dan ornitholoog, en later uitgegeven door Marcel Hulten in 194670. Jarenlang noteerde de la Fontaine, 
maand per maand, het uur waarop vogels begonnen te zingen en er mee ophielden. Op zich interessant 
materiaal maar hij had niet de kans gekregen dit te verwerken. M. Hulten heeft de gegevens voor 
Koekoek, Grote Lijster, Zanglijster, Merel, Winterkoning, Koolmees, Nachtegaal, Geelgors, Boompieper 
en Paapje in een moderne grafiek omgezet. Juist omdat het onderzoek van Alphonse de la Fontaine 
niet afgerond was, kon deze oefening niet toegepast worden op de andere zangvogels.  
 
Vóór de werken van de la Fontaine onthouden we het 386 bladzijden tellende, in Aarlen uitgegeven, 
Les oiseaux luxembourgeois (1847) van Edouard Mohimont, een douaneambtenaar. Eigenlijk was hij 
een Luxemburgse Belg, geboren in Meix, bij Virton, dat pas in 1839 door het Groothertogdom aan 
België werd afgestaan. In de publicaties van de Société des Sciences Naturelles du Grand-Duché de 
Luxembourg verschenen van Mohimont Oiseaux du Luxembourg (1854), Les oiseaux de passage dans 
le Grand-Duché (1855), Les oiseaux du Grand-Duché (1857) en Les rapaces diurnes du Grand-Duché 
(1864). Dit alles ondanks een geringe kennis van de auteur van het Groothertogdom:  

"[…] le Luxembourg grand-ducal m’est peu connu. Pendant les huit années que je l’ai habité, je 
n’ai guère parcouru que les coteaux de Wiltz, les bords de la Moselle depuis Wasserbillig jusqu’à 
Schengen et la partie comprise entre ces deux points et la forteresse de Luxembourg. J’ai aussi 

 
67 De la Fontaine A., 1897. Trente années d’observations sur les migrations des oiseaux de la faune luxembourgeoise. Années 
1863 à 1894. Publications de l’Institut grand-ducal de Luxembourg (section des sciences naturelles & mathématiques), 24: 1. 
68 Melchior E., et al., 1987. Atlas der Brutvögel Luxemburgs, Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga, Luxemburg: 5. 
69 Hulten A. & Wassenich A., 1960. Die Vogelfauna Luxemburgs, Teil 1. Archives de l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg, 
Section Sciences Naturelles Physiques et Mathématiques, 27: 293. 
70 Hulten M., 1946. Le chant des oiseaux d’après les notices ornithologiques d’Alphonse de la Fontaine dans sa Faune du pays 
de Luxembourg. Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois, 51: 33-46. 
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visité les bords de la Sûre depuis son confluent jusqu’à Echternach, ainsi que les environs de 
Diekirch et d’Ettelbruck, mais le dernier de manière très fugitive. […] Quant au Luxembourg 
belge, je le connais mieux. Depuis 1839 jusqu’en 1844, j’ai habité Limes, petit village situé à une 
lieue de la célèbre abbaye d’Orval. Me trouvant alors sans emploi, pus me livrer tout entier à 
l’étude de l’ornithologie […]."71.  

 
In eerste instantie verkende Mohimont de omgeving van Chiny, Villers-devant-Orval en Merlanvaux, 
in de Gaume alwaar hij enkele – voor hem – nieuwe vogelsoorten ontdekte zoals de Sijs:  
 "[…] j’ai eu l’occasion d’observer quelques oiseaux que je n’avais pas encore remarqués 
 jusque-là. Je citerai le tarin, […] sur les couvées duquel les plus célèbres naturalistes n’ont 
 donné que des détails incomplets."72 
 
Mohimont maakte kennis met deze soort tussen 1839 en 1844. Ook voor Belgische ornithologen was 
de Sijs een nieuwkomer. Edmond de Selys-Longchamps schreef dat het omstreeks 1842 gebeurde 
"mais rarement que quelques couples de ces oiseaux nichent dans les montagnes boisées de l’Ourthe 
et en Ardenne."73  
 
Als ambtenaar werd Mohimont regelmatig overgeplaatst, iets wat voor hem absoluut geen bezwaar 
opleverde, integendeel. Hij verzamelde telkens op de nieuwe werkplaats het nodige materiaal voor 
zijn Les oiseaux luxembourgeois: 
 "A partir de 1844, époque de mon entrée dans l’administration des contributions directes 
 comme surnéméraire, je fus appelé à faire divers interims qui me fournirent l’occasion de 
 parcourir, en tous sens, une partie du pays qui sert d’asile à une multitude d’oiseau, 
 l’Ardenne. C’est alors que je commençai à mettre en ordre tous les matériaux que j’avais 
 receuillis dans toutes mes courses sur les oiseaux du Luxembourg, pour en faire l’objet d’une 
 publication qui vit le jour en 1846 [1847]."74 
 
In de Belgische Ardennen nam hij voor het eerst een Dwergooruil waar. Mohimont stelde vast dat zijn 
kennis van de Luxemburgse avifauna tot dan toe onvolledig was: 
 "Je croyais y avoir rassemblé toutes les espèces indigènes à notre pays; mais les observations 
 que j’ai faites depuis à ce sujet, m’ont prouvé que mon travail était loin d’être complet."75 
 
Toen hij in 1847 Les oiseaux luxembourgeois uitgaf, had hij nog maar één nest van een kiekendief 
waargenomen. Hij beschreef het als het horst van een Grauwe Kiekendief maar gaf later in het artikel 
"Notice sur les rapaces diurnes du Grand Duché" (Mohimont E., 1864: 192) toe dat het om een Bruine 
Kiekendief ging. Wanneer hij in 1856, in de omgeving van Muno, eieren van het Hazelhoen wilde 
bemachtigen om ze thuis uit te broeden en daarvoor enkele stropers inschakelde, had hij toch zijn 
twijfels wanneer hij de eieren in handen kreeg: "ils étaient d’un jaune verdâtre sale, tandis que les œufs 
de gelinotte que j’avais eus en mains jusqu’alors, ressemblaient beaucoup, quant à la couleur, à ceux 
de notre perdrix grise."76 Mohimont had het volste vertrouwen in de eirovers en was in de vaste 
overtuiging dat het om eieren van het Hazelhoen ging, "sachant par expérience qu’il n’y a pas de règle 
fixe à cet égard et que la couleur est variable chez les individus d’une même espèce." Hij moet raar 
opgekeken hebben toen hij enkele kiekendieven onder de broedkip zag tevoorschijn komen. Ook 
Kleine Bonte Specht, Grauwe Gors en Roodkopklauwier ontbraken in eerste instantie in zijn publicaties 
en werden pas later toegevoegd.  

 
71 Société des Sciences Naturelles du Grand-Duché de Luxembourg, 2, 1854: 94. 
72 Ibidem. 
73 De Selys-Longchamps E., 1842. Faune belge, Dessain, Liège & C. Muquardt, Bruxelles: 72.   
74 Ibidem. 
75 Société des Sciences Naturelles du Grand-Duché de Luxembourg, 2, 1854: 95. 
76 Mohimont E., 1864. Notice sur les rapaces diurnes du Grand-Duché. Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois, 
7: 193. 
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Mohimont is niet bepaald de belangrijkste Luxemburgse ornitholoog. E. de Selys-Longchamps schreef 
terecht over het werk Les oiseaux luxembourgeois: "ce livre traite, notamment, des moyens de 
conserver vivants les oiseaux, dans les volières et dans les basses-cours."77 Bovendien gaf Mohimont 
zelf onvoldoende vervolg aan zijn ornithologisch werk en is het "zu vergleichenden Zwecken kaum 
brauchbar."78 M. Hulten en V. Wassenich laten in Die Avifauna Luxemburgs (1960) verstaan dat de 
bijdragen van Mohimont "eventuell für eine faunistische Arbeit verwertet werden können"79 Bovendien 
bestrijken de meeste publicaties uit de 19de eeuw een ruimer gebied dan strikt het Groothertogdom 
maar dat levert in onze optiek geen probleem op, integendeel zelfs.   
 

In het begin van de 20ste eeuw verscheen van Victor 
Ferrant de Faune du Grand-Duché du Luxembourg80. De 
Selys-Longchamps hechtte meer belang aan de 
Moselfauna81 van M. Schäfer. Dit werk beschreef de 
fauna van het Duitstalige deel van Luxemburg, de Eifel 
maar ook "des Moseldepartements und Belgiens".  
Ferrant was een gewaardeerde wetenschapper in het 
Groothertogdom. Met de nieuwe naam, Ferrantia, voor 
het tijdschrift van de Travaux scientifiques du Musée 
national d’histoire naturelle, wordt trouwens eer 
betoond aan Victor Ferrant (1856-1942). Hij was 
hulpconservator en vervolgens conservator van het 
Musée d’Histoire Naturelle de Luxembourg van 1894 tot 
1940 en volgde er Alphonse de la Fontaine op. Hij was 
tevens medeoprichter en een tijd lang voorzitter van de 
Société des Naturalistes Luxembourgeois in 1890. 
Aanvankelijk droeg het tijdschrift de naam Fauna, Verein 
Luxemburger Naturfreunde. Vanaf het 2de nummer, 
verschenen op 20 juni 1891, werd de tweetalige titel 
Fauna, Verein Luxemburger Naturfreunde, Société des 

Naturalistes Luxembourgeois op de kaft geplaatst. Dit zou decennia lang gehandhaafd blijven. Als 
naturalist en wetenschapper heeft hij een internationale reputatie opgebouwd. Victor Ferrant wist zich 
te onderscheiden met zijn publicaties over zoölogie, geologie, paleontologie en zijn studies over de 
prehistorie. Een aanzienlijk aantal soorten en zelfs een genus zijn naar hem genoemd. Op het banket, 
dat op 4 februari 1931, ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag aan Victor Ferrant werd aangeboden, 
hield August Lameere (1864-1922), auteur van de Manuel de la faune de Belgique82 een lovende 
toespraak. De titel van Lameeres werk is eerder misleidend:  

"Le panorama merveilleux qu'il nous a si magistralement brossé reste incomplet, mais il n'y 
manque qu'un petit panneau: celui qui était réservé aux Vertébrés à sang chaud, Oiseaux et 
Mammifères, si peu de chose — par le nombre des espèces s'entend — par rapport aux légions 
innombrables des Insectes, les préférés du Maître disparu."  

 

 
77 De Selys-Longchamps E.,  1854. Sur la faune de Belgique. Bulletins de l’Académie royale des Sciences des Lettres et des 
Beaux-arts de Belgique, 21: 1025. 
78 Hulten A. & Wassenich A., 1960. Ibidem. 
79 Hulten A. & Wassenich A., 1960. Op. cit.: 294. 
80 Imprimerie. P. Worré-Mertens, Luxembourg, 1926. Het 3de deel is gewijd aan vogels. Aanvankelijk werd deze publicatie 
uitgegeven in de Archives de l’Institut du Grand-Duché du Luxembourg, section sciences, Nouvelle Série, 10, 1926: 1-320. 
81 Trier, Fr. Lintz, 1844.  
82 H. Lamertin, Bruxelles, 1895, 3 volumes, 1900 en 1907. 
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schrijft Marc de Selys-Longchamps83. Wat verder vervolgt hij:  
"Un sort cruel ne lui permit pas de voir la fin de son oeuvre, qui s'interrompt dans le Chapitre 
des Reptiles, nous privant également des Oiseaux et des Mammifères. N'avoir pu achever 
l'oeuvre constituant la synthèse de son activité a certes été pour Lameere l'un des plus profonds 
regrets qu'il ait éprouvés en ses derniers jours."84.  
 

Zelfs indien Lameere deze lacune had opgevuld, zou zijn bijdrage nooit van die aard geweest zijn dat 
hij een plaats verdient in dit overzicht:  
 "Par le fait même que sa curiosité se portait sur la zoologie entière, science pure, ayant sa 
 propre fin, il lui était matériellement et humainement impossible de contrôler par lui-même 
 l'exactitude des faits accumulés par d'innombrables observateurs."85  
 
Trouwens,  August Lameere was er zich terdege van bewust dat een allesomvattende kennis, zoals dit 
het geval was in de Renaissance of ten tijde van de Encyclopedisten, onmogelijk geworden was:  

"Mes recherches ont été plus subjectives qu'objectives, car je n'ai eu que rarement l'occasion 
d'ajouter des faits nouveaux dont la connaissance pouvait être vraiment utile au but que je 
poursuivais [...]"86 

 
Over de publicaties van Johann Morbach waren halverwege de 20ste eeuw – onterecht zoals later zal 
blijken - de meningen verdeeld: 
 "In den drei Bänden der Vögel der Heimat87 (1938-1943) und der Broschüre ‘Fauna avium 
 luxemburgensis’88 (1951) […] besitzen wir wohl wertvolle rezentere faunistische Arbeiten; 
 jedoch beschränkt sich erstere, trotz einem Umfang von über 700 Buchseiten nur auf die 
 Singvögel, und letztere stellt sozusagen lediglich ein Inventar sämtlicher, zur einheimischen 
 Ornis gehörenden Vogelarten dar."89 
 
In 1962-1963 werd de reeks uitgebreid en kwamen ook andere families aan bod. 
 
Het meest recente overzichtswerk voor het Groothertogdom, na een bijdrage over de ontwikkeling 
van de broedvogelfauna90, is van de hand van Tom Conzemius91. In 1995 publiceerde hij enerzijds een 
historisch en kritisch overzicht van zeldzame soorten aan de hand van gegevens  van de Luxemburgse 
"Homologationskommision". In totaal komen 82 soorten aan bod. In dit artikel worden ook “oude” 
waarnemingen aangehaald. Een andere publicatie uit 1995 vermeldt 280 in Luxemburg waargenomen 
soorten met vermelding van hun status. De wens die Hulten en Wassenich in 1960 formuleerden, was 
35 jaren later in vervulling gegaan:  
 "Erstmalig wird […] versucht, den Bestand der Brutvögel für das ganze Land quantitativ zu 
 ermitteln. Die Verfasser sind sich bewusst, dass dies keine leichte Aufgabe ist, da man in der 
 Mehrzahl der Fälle auf approximale Schätzungen und Berechnungen angewiesen ist." 
 

 
83 Notice sur Auguste Lameere, membre de l’Académie,  Annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-
Arts de Belgique: 79. 
84 Idem: 109-110. 
85 Idem: 80. 
86 Idem: 66. 
87 Esch-Alzette, Kremer-Müller. 
88 Regulus Wissenschäftliche Berichte, 0: 1-32 
89 Hulten A. & Wassenich A., 1960. Op. cit.: 294. 
90 Melchior, E. & Weiss J., 1989. 1839-1989 Die Entwicklung der Luxemburger Brutvogelfauna in den letzten 150 Jahren. 
Regulus, 25: 108-114. 
91 Conzemius, T., 1995. Seltene Vogelarten in Luxemburg. Revision und Diskussion der Nachweise von 1800 bis 1984. Regulus 
Wissenschaftliche Berichte, 14: 1-32 en Conzemius, T., 1995. Liste der Vögel Luxemburgs. Regulus Wissenschaftliche Berichte, 
14: 41-56.  
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Ornithologen uit de Oostkantons waren gebaat met de publicaties van apotheker Otto Le Roi92 en 
Freiherr Hans Geyr von Schweppenburg. Otto Le Roi, die door Georges van Havre regelmatig geciteerd 
wordt, heeft, in tegenstelling tot andere Duitse ornithologen, niet als militair in ons land vertoefd. Bij 
het uitbreken van de oorlog bleef hij in eerste instantie werkzaam in het Zoologisches 
Forschungmuseum Alexander Koenig te Bonn, waar hij na het beëindigen van zijn studies als assistent 
in de afdeling ornithologie aan de slag ging. Waren het de herhaaldelijke bezoeken aan zijn 
boezemvriend Geyr von Scheppenburg in het veldhospitaal van Keulen die aan de basis lagen van zijn 
beslissing? In elk geval nam Le Roi vrijwillig dienst in het leger. Hij werd naar het oostfront gestuurd en 
stierf op 11 oktober 1916 in de Karpaten.  
 
Naast zijn publicaties over de avifauna van de Rijksprovincie, waar de huidige Oostkantons toe 
behoorden, volgde hij de West-Europese ornithologie op de voet. Zo publiceerde hij in 1908 een artikel 
over de waarneming van Rosse Gors Emberiza rutilla in Nederland. Begin april 1906 waren twee 
individuen in het Nederlandse Bocholtz, een dorp in het zuidoosten van de Nederlandse provincie 
Limburg gevangen. Vermoedelijk ging het om ontsnapte kooivogels want in 1905 waren een groot 
aantal van deze gorzen in Nederland, maar ook elders, geïmporteerd geweest. Otto Le Roi was ook al 
tot deze vaststelling gekomen: 
 "Herr Tiermaler Neunzig hatt die Güte, mir mitzuteilen, daβ Rötelammer – die in früherer 
 Jahren nur selten nach Deutschland gelaugten – 1905 von allen Vogelhändlern zum Kauf 
 angeboten wurden; sie müssen demnach in grössern Menge nach Europa exportiert worden 
 sein. Ich vermute darum umsomehr daβ die holländische Stücke nur entwichene oder in 
 Freiheit gesetzte Käfigvögel vorstellen, möchte den Fall aber trotzdem den Fachgenossen 
 nicht vorenthalten. Vielleicht sind auch anderweitig Vögel in Freiheit angetroffen worden."93  
 
In ons overzicht van de Belgische avifauna hebben we deze soort niet weerhouden omdat de eerste – 
en voorlopig enige aanvaarde – Belgische waarneming op 15 april 1974 plaats vond in het West-
Vlaamse Zwevegem. Op 28 of 29 oktober 1928 werd te Heusy-les-Verviers94 een individu gevangen dat 
als Rosse Gors gedetermineerd werd en dat op uitzondering van één beschadigde slagpen geen 
vormen van slijtage aan het verenkleed vertoonde. Dit geval werd evenwel niet aanvaard door het 
BAHC. In Nederland had men meer geluk, daar werd op 5 november een juveniel ♀ op het ringstation 
van Wassenaar gevangen. Dit exemplaar vertoonde geen enkel spoor van kooislijtage en werd 
aanvaard als de eerste waarneming van deze Aziatische soort95.  
 
Het artikel "Acclimatation de la Grouse en Belgique" dat A. Barry-Herrfeldt in 1893 publiceerde in de 
twaalfde jaargang van Chasse et Pêche is ook uiterst belangrijk en interessant voor wat de Oostkantons 
betreft. In de jaren 1890 heeft Barry-Herrfeldt meerdere koppels van het Schots Sneeuwhoen 
losgelaten in de Hoge Venen96. Het nieuws werd ook in Ibis (5, 1911: 368) toegelicht en het resultaat 
is ons inmiddels bekend.  A. Barry-Herrfeldt maakte omstreeks 1897 furore in het kleiduifschieten te 
Spa. Zijn naam en foto staan vermeld in Le sport en France et à l’étranger van baron de Vaux97. In een 
brief, die Marcel de Contreras voorlas aan de leden van de Société royale zoologique et malacologique 

 
92 Le Roi, O. 1906. Die Vogelfauna der Rheinprovinz. Sonderdruck aus den Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der 
preussischen Rheinlande und Westfalens, 63: 1-325; Le Roi O., 1908. Ornithologisches aus der Rheinlandprovinz und 
Westfalen. Ornithologische Monatsberichte, 16: 105-109; Le Roi, O. & Geyr von Schweppenburg H., 1912. Beitrage zur Ornis 
der Rheinprovinz. Sonder-Abdruck aus den Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und 
Westfalens, 69: 1-150 en Le Roi, O. & A. Reichensperger (1913): Die Tierwelt der Eifel in ihren Beziehungen zur Vergangenheit 
und Gegenwart. Eifel-Festschrift zur 25-jährigen Jubelfeier des Eifelvereins. Hermann, A. (Hrsg.). Bonn: 186-212. 
93 Le Roi O., 1908. Über Pisorhina scops (L.) und Emberiza rutila (Pall.) in Holland. Ornithologische Monatsberichte, 16: 109-
110. 
94 Dupond C., 1935. Le Bruant Roux Emberiza rutila Pall., en Belgique. Le Gerfaut, 25: 235-239 en Grote H., 1936. Pour la 
biologie d’Emberiza rutila. Le Gerfaut, 26: 137-139. 
95 Junge G.C.A. & Koch J.C., 1938. De rosse gors Emberiza rutila Pall. In Nederland. Limosa, 11: 1-6.  
96 Acclimatation de la Grouse en Belgique. Chasse et Pêche, 12. 
97 Paris, Rothschild, tome 1, 1899: 222. 
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de Belgique en in 1904 publiceerde in de annalen van de vereniging, licht Barry-Herrfeldt zijn initiatief 
toe:  

"J'avais en 1889 une chasse à Hockay-Xhoffraix et s'étendant jusqu'à la Baraque Michel. En 
1890, j'y plaçai vingt-quatre couples de Grouses (brace, en anglais). Voyant que ces oiseaux 
restaient dans la fagne, je me fis à différentes reprises expédier encore quelques couples 
d'Angleterre, au fur et à mesure qu'ils étaient pris là-bas, en tout une trentaine. Ces Grouses 
venaient du Yorkshire; ils sont plus forts que ceux d'Ecosse. Les premiers m'étaient arrivés en 
très mauvais état. Je constatai bientôt que la cause en devait être attribuée au manque 
d'emballage et aussi à la traversée de la mer par mauvais temps. […]  Je me suis fait envoyer 
pour la dernière fois vingt-quatre couples en 1892. A cette époque, le Grouse me revenait à une 
livre le couple, frais de transport jusqu'à Spa compris. Aujourd'hui, le prix a augmenté sous 
l'influence du grand nombre de demandes faites d'Allemagne."  

 
Hij had er duidelijk de smaak van te pakken want "Quelques années plus tard, j'ai reçu des Grouses de 
Russie, qui se sont fort bien accouplés avec les autres. Ils se distinguent de ces derniers par leur 
plumage, lequel en Russie devient tout blanc en hiver." Dit laatste initiatief werd een fiasco. De 
Russische Sneeuwhoenen zaten in een volière in zijn park maar de hanen waren te vechtlustig en 
moordden elkaar uit. Bovendien terroriseerden ze de hennen, waarvan de broedsels mislukten. Barry-

Herrfeldt had de Hoge Venen uitgekozen omdat  
"A ce que je sache, la Haute-Fagne est le seul endroit en Belgique où le 
Grouse se rencontre. Il lui faut les grandes plaines couvertes de bruyères, 
et de préférence celles où les bruyères sont coupées annuellement — car 
le Grouse est très friand de jeunes pousses. Il ne veut pas de pays trop 
boisés, où la haute forêt constitue un obstacle à son vol. Actuellement 
les Grouses sont très répandus dans ces environs, surtout dans 
l'Hertogenwald, l'Eifel et à Jalhay. Leur nombre toutefois serait difficile 
à évaluer. Cette année on en a tiré beaucoup à la Baraque Michel, où on 
les voyait par troupes près de la route. Une preuve de leur abondance, 
c'est qu'à Jalhay une chasse valant jadis 400 francs a été louée 4,700 
francs à un amateur de Paris; d'autre part, les gardes royaux allemands 
sont allés à Xhoffraix pour prendre des renseignements précis sur ces 
oiseaux."  
 
Tegelijkertijd werden, aan het einde van de 19de eeuw,  Schotse 
Sneeuwhoenders aan Duitse zijde uitgezet door de schatrijke 

industrieel Alexander Scheibler uit Monschau. Zijn initiatief kende veel bijval en andere vermogenden 
deden hetzelfde. Volgens Günther Niethammer was het bestand in 1901 in die mate aangegroeid dat 
in de omgeving van Malmedy minstens 200 hoenders geschoten werden in twee dagen tijd. In 1904 
maakten drie jagers aan de Baraque Michel in één dag 40 hoenders buit. Omstreeks de eeuwwissel 
werd de populatie op een duizendtal exemplaren geschat, waarvan een driehonderdtal aan Duitse 
zijde. In 1910 waren ze zo talrijk dat de Duitse keizer voor 1911 een grootschalige jacht plande. Er 
waren wel enkele bedenkingen: was deze jacht wel waardig genoeg voor het keizerlijke gezelschap en 
riskeerde men geen schade te veroorzaken wanneer de hoenders bij het opvliegen telefoondraden 
zouden raken. Hier werd een eenvoudige oplossing voor bedacht waarbij kosten noch moeite gespaard 
werden: het aanbrengen van kurk zou de draden voor de hoenders ‘zichtbaar’ maken en brokken 
vermijden: 

"Das Forstpersonal hatte jedoch Bedenken, der Bestand des Moorhuhnes sei für so hohen 
Besuch zu gering; es berichtete daher dem Kaiser, die Moorhühner hätten durch Anfliegen an 
Drähte solche Einbuβe erlitten, daβ eine Jagd zur Zeit nicht lohne. Daraufhin würden auf 
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höchste Anordnung alle Telephondrähte in regelmäβigen Abständen mit Korken behängt und 
auf diese Weise für die Vögel sichtbar gemacht."98 

 
Eveneens in 1911 woedde een hevige brand op de Hoge Venen met alle gevolgen vandien. 
 
Het experiment van Barry-Herrfeldt was om verschillende redenen boeiend, niet alleen herbevolkte 
hij de Hoge Venen met deze merkwaardige soort, ook het Alpensneeuwhoen werd uitgezet en leverde 
een interessant gegeven op: de vogels behielden het ganse jaar door hun bruinrode verenkleed. Dit 
ontlokte ook bij de Contreras de opmerking dat:  

"l'immuable loi du mimétisme n'a pas fait exception pour cet oiseau, qui, dans nos contrées, ne 
se pare plus en hiver de son blanc manteau et y conserve son plumage sombre de l'été. Devant 
cette preuve incontestable, il devient impossible de nier que le Lagopède d'Ecosse et le 
Lagopède blanc ne forment qu'une seule et même espèce, l'un étant une variété climatérique 
de l'autre."  

 
Voor het ganse project moest Barry-Herrfeldt £ 300 neertellen, alle onkosten en reizen inbegrepen, 
maar de verhuurwaarde van percelen in de Hoge Venen steeg aanzienlijk door dit aantrekkelijke wild. 
 
Het initiatief van de ietwat extravagante Barry-Herrfeldt was niet origineel, reeds in de periode 1866-
1870 werden op het plateau des Tailles Schotse Sneeuwhoenders uitgezet. Hetzelfde geschiedde in 
1869 in het domein van de heer Nagelmackers-Orban, die 11 koppels als geschenk ontving van de 
hertog van Hamilton. De soort vermeerderde zich in eerste instantie vrij snel maar ze was in 1891 bijna 
opnieuw uitgestorven. Jacht, het verdwijnen van waardplanten en enkele opeenvolgende koude 
winters waren de voornaamste oorzaken99. In de jaren nadien werden her en der nog individuen 
opgemerkt in de omgeving van de Baraque Fraiture en Bihain. 
 
Om het voorkomen van sommige dwaalgasten in ons land beter te kunnen begrijpen en in de juiste 
context te kaderen, was het nuttig om ook Franse naslagwerken te raadplegen. Aangezien de meeste 
ornithologen uit de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw perfect Franstalig waren, vormde de taal 
geen enkel obstakel. In Frankrijk waren regionale avifauna’s al populair vanaf de jaren 1820. De Faune 
de la Normandie100, meer bepaald de twee delen gewijd aan vogels, van zoöloog Henri Gadeau de 
Kerville; de Catalogue raisonné ou histoire descriptive et méthodique des oiseaux de la Seine-
Inférieure101 van Eugène Lemetteil; de Zoologie de la Lorraine102 van Dominique-Alexandre Godron; Les 
oiseaux de la Lorraine (Meuse, Meurthe, Moselle et Vosges)103 van baron Charles Louis Tardif 
d’Hamonville; de Ornithologie de la Seine-Inférieure104 van Georges Pennetier; de Ornithologie du Val 
de Metz105 van jurist, ornitholoog en historicus Nérée Quepat of met zijn ware naam, René Paquet 
d'Hauteroche of de Catalogue des oiseaux du Nord de la France106 van Anatole de Norguet werden 
gretig door van Havre geraadpleegd. Edmond de Selys-Longchamps raadpleegde twee andere Franse 
ornithologen: Jean-Joseph-Jacques Holandre en Côme-Damien Degland. De eerste was de auteur van 
de Faune du departement de la Moselle et principalement des environs de Metz ou tableau des 
animaux que l'on y rencontre naturellement, avec diverses indications sur leur rareté, sur les lieux et 
les époques de leur apparition.  Partie ornithologique, ou les oiseaux107. Dit werk was een aanvulling 

 
98 Niethammer G., 1958. Das Schicksal des Schottischen Moorschneehuhnes auf dem europäischen Festland. Anzeiger der 
Ornithologischen Gesellschaft Bayern, 5 : 145. 
99 Niethammer G., 1958.  Art. cit.: 142-148. 
100 J.B. Baillière & fils, Paris, 1888-1897. 
101 Henry Boissel, Rouen, 1874. 
102 Académie de Stanislas, Nancy, 1862. 
103 Sidot Frères, Nancy, 1895. 
104 Imprimerie Julien Lecerf, Rouen, 1898. 
105 J.B. Baillière, Paris, 1899. 
106 Annales de la Société des Sciences de Lille, Lille, 1865. 
107 Verronais, Metz, 1825. 
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voor de avifauna uit Belgisch Lotharingen. Bij het zoeken naar bruikbaar materiaal hebben we de 
voorkeur gegeven aan een latere publicatie108 die meer aanvullingen bevat en waarvan de gegevens 
bevestigd werden. De tweede was Degland, één van de grondleggers van de Europese ornithologie, 
geboren in 1787 in Armentières, net over de grens, en overleden in 1856 in Rijsel. Hij was 
hoofdgeneesheer van het hospitaal Saint-Sauveur in Rijsel, zoöloog en medeoprichter van het Muséum 
d’histoire naturelle van de stad Rijsel. Het museum kocht zijn persoonlijke collectie aan. In 1821 
publiceert hij een Catalogue de la collection de coléoptères en in 1839, een Catalogue des oiseaux 
observés en Europe, principalement en France et surtout dans le Nord du Royaume. In 1849 
verscheen de aanzet tot zijn meesterwerk in 2 volumes, de Ornithologie européenne, ou Catalogue 
analytique et raisonné des oiseaux observés en Europe109. Deze publicatie was al snel uitgeput en de 
auteur bereidde een tweede editie voor. Gezondheidsproblemen en uiteindelijk de dood van de 
ornitholoog beslisten er anders over. Gelukkig werkte Jean-Joseph Zéphir Gerbe (1810-1890), geboren 
en overleden in het Zuid-Franse dorpje Bras (departement Var), het project verder uit. Gerbe vulde het 
werk van Degland aanzienlijk aan, wat maakt dat de editie van 1867110 nu nog een onmiskenbaar 
basisnaslagwerk geworden is. Gerbe had alle bestaande regionale en nationale avifauna’s grondig 
bestudeerd en de gegevens ervan verwerkt zodanig dat de tweede versie een volwaardig overzicht 
geeft van de Europese ornithologie op dat ogenblik. In feite was hij er in geslaagd de droom van 
Edmond de Selys-Longchamps te realiseren en op Europees vlak waar te maken wat Georges van Havre 
in 1928 voor ons land zou doen. De Ornithologie européenne hielp om de herkomst van sommige 
dwaalgasten te achterhalen en kaderde Belgische observaties toen reeds in een ruimer perspectief.  
 
Georges van Havre en – in zijn kielzog – ornithologen na 1928 zochten ook regelmatig hun toevlucht 
tot Die Vögel der paläarktischen Fauna, systematische Übersicht der in Europa, Nord-Asien und der 
Mittelmeerregion vorkommenden Vögel van Dr. Ernst Hartert111. Het zijn trouwens de Duitse 
ornithologen die in 1875, naar aanleiding van een bijeenkomst in Brunswick of Braunschweig in de 
huidige deelstaat Nedersaksen, besloten om, op initiatief van Prof. Dr. Anton Reichenow, een comité 
op te richten dat tot doel had alle waarnemingen op het Duitse grondgebied – of althans zo veel 
mogelijk – in één publicatie te bundelen. Vanaf 1877 verscheen in het Journal für Ornithologie een 
compilatie van de observaties vóór 1876, verricht door 39 vogelkijkers uit 35 verschillende plaatsen. In 
1881 lanceerde het Ornithologischen Vereins in Wenen een gelijkaardig idee voor Oostenrijk en 
Hongarije, de toenmalige Donaumonarchie. Alphonse Dubois, die met de publicatie van "Die Vögel von 
Belgien"112 in 1844, op zijn tijd voorliep, liet zich door het Duitse en Oostenrijkse initiatief inspireren 
en gaf ongeveer veertig jaar later een "Revue des oiseaux observés en Belgique"113 uit. Twee jaar na 
deze publicatie, werd in 1886 besloten om niet alleen in Europa maar ook wereldwijd 
waarnemingsstations te vestigen.  
 
In het eerste artikel somt Alphonse Dubois 335 soorten op waarvan er 4 volgens hem twijfelachtig 
waren: Ivoormeeuw, Vorkstaartmeeuw, Vorkstaartplevier en Koningseider. De eerste en de laatste 
soort verdienen effectief een vraagteken. Van Koningseider zit er nog geen enkel gegeven in de 
database voor zeldzame vogels van België en van Ivoormeeuw beschikken we slechts over enkele niet 
gehomologeerde waarnemingen. In de lijst uit 1885 staan ongeveer 336 soorten besproken, "afin de 
faciliter la tâche des ornithologistes belges". Het bijzonder lijvige ‘verslagboek’ van de internationale 

 
108 Holandre J.J., 1851. Catalogue des animaux vertébrés observés et recueillis dans le département de la Moselle. Bulletin de 
la Société d'histoire naturelle du département de la Moselle, 6: 87-124. 
109 Roret, Paris. 
110 Degland C.-D. & Gerbe Z., 1867. Ornithologie Européenne ou Catalogue descriptif, analytique et raisonné des Oiseaux 
observés en Europe, 2 volumes, J.B. Baillière, Paris. 
111 R. Friedländer & Sohn, Berlin (3 volumes). 
112 Dubois A., 1884. Die Vögel von Belgien. Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8 (4): 51-52; 8 (5): 74-75; 8 (6): 
89-91 en 8 (7): 106-108. 
113 Dubois A., 1885. Revue des Oiseaux observés en Belgique. Bulletin de l’Académie royale de Belgique, 4: 1-24. 
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tentoonstelling Forêts, Chasse et Pêche, section belge114 gehouden te Tervuren, vermeldt 340 
verschillende soorten die in ons land werden aangetroffen. Dat waren er nauwelijks 4 meer dan twaalf 
jaren eerder. Duitsland telde er toen 30 meer, Frankrijk 58, hoofdzakelijk dankzij de Alpen en het 
Mediterrane gebied en Nederland telde in totaal 307 soorten.  
 
De bedoeling van Alphonse Dubois was ook "de faire connaître brièvement aux confrères de France et 
de l’étranger la richesse de notre avifaune ornithologique belge". Dubois schrok er niet voor terug 
soorten te vermelden die maar eenmaal waargenomen waren geweest. Hij ging er immers van uit dat 
de kans zeer reeël was dat er andere individuen misschien reeds eerder aanwezig waren geweest of 
niet waren opgemerkt. Iets wat helemaal niet onrealistisch was gezien het beperkte aantal 
waarnemers. Alphonse Dubois merkte terecht op "que la Faune ornithologique belge est fort riche en 
espèces, relativement à l’étendue du pays."115 Zijn vergelijkingspunten waren Normandië en de 
Lorraine in Frankrijk. Henri Gadeau de Kerville vermeldde in zijn Faune de la Normandie (1890-1892) 
322 soorten waarvan er 22 nog niet in België waren waargenomen. Anderzijds waren 40 "Belgische" 
soorten totaal onbekend voor Normandië. Louis d’Hamonville116 heeft het over 302 soorten, waarvan 
de Nijlgans, die vaak in gevangenschap werd gehouden, moet worden geschrapt. Zeventien soorten 
uit de Lorraine waren nog niet in ons land geobserveerd geweest maar 52 "Belgische" soorten waren 
dan weer nog niet in de Lorraine waargenomen. Onze rijkdom zat – en zit – in de verscheidenheid aan 
landschappen en de Lorraine mist uiteraard de typische kust- en zeevogels.  
 
Onze avifauna was intussen niet verder uitgebreid. In 1912117 vermeldde A. Dubois zelfs dat er 8 
soorten geschrapt moesten worden. De Belgische delegatie van het Comité ornithologique 
international et permanent, zijnde Alphonse Dubois en baron Edmond de Selys-Longchamps, deden 
een oproep om her en der in België vogelkijkposten op te richten maar hun vraag bleef zo goed als 
onbeantwoord:  

"Peu d’amateurs répondirent à notre appel, mais en 1886118 je pus cependant publier les 
observations faites en 1885. Ces observations furent continuées jusqu’en 1888119, mais alors il 
y eut un relâchement général et je ne pus parvenir à trouver des collaborateurs dans d’autres 
parties du pays."120  

 
In de "Compte rendu des observations ornithologiques faites en Belgique pendant l’année 1885" liet 
een teleurgestelde A. Dubois zich ontvallen:  

"Ce premier compte rendu des observations ornithologiques faites en Belgique laisse 
certainement encore à désirer surtout au point de vue du nombre restreint des collaborateurs. 
Le questionnaire n’a pas toujours été bien interprété et l’on a parfois négligé de se conformer 
aux instructions données dans l’Appel à tous les amateurs et connaisseurs d’oiseaux. Il en est 
résulté pour nous un grand labeur dans la coordination des notes remises, et c’est ce qui 
explique le retard apporté dans la publication de ce premier compte rendu."121  

 

 
114 Charles Bulens, Bruxelles, 1897. 
115 Dubois A., 1897. La faune ornithologique de la Belgique comparée à celle de la Normandie et de la Lorraine, Bulletin de la 
Société Zoologique de France, 22: 136. 
116 Les oiseaux de la Lorraine (Meuse, Meurthe, Moselle et Vosges). Mémoires de la société zoologique de France, 8, 1895: 
244-344. 
117 Dubois A., 1912. Nouvelle revue des oiseaux observés en Belgique. Mémoires de la Société Zoologique de France, XXV:  
163. 
118 Dubois A., 1886. Compte-rendu des observations ornithologiques faites en Belgique pendant l’année 1885. Bulletin de 
l’Académie royale de Belgique, 4: 177-210. 
119 Dubois A., 1888. Compte-rendu des observations ornithologiques faites en Belgique pendant l’année 1886. Bulletin du 
Musée royal d’Histoire naturelle de Belgique, 5: 99-158. 
120 Dubois A. 1894. Faune des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, A la Librairie C. Muquardt, Th. Falk Sr, Bruxelles, vol. 2: 724. 
121 Dubois A., 1886. Compte-rendu des observations ornithologiques faites en Belgique pendant l’année 1885. Bulletin de 
l’Académie royale de Belgique, 4: 16. 
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Deze lijst was nochtans verschenen in de populaire tijdschriften Ciel et Terre en Chasse et Pêche.  
Dubois drukte dan ook de wens uit "[d’] avoir pour l’année courante un plus grand nombre de 
collaborateurs et des observations plus complètes".  
 
Was de publicatie in Ciel et Terre ingegeven door Jean Vincent, die als meteoroloog werkzaam was op 
het weerkundige instituut? Of was zijn keuze geïnspireerd door het werk van Adolphe Quetelet, 
secretaris voor het leven van de Académie royale. De in Gent geboren Quetelet was astronoom, 
wiskundige, statisticus, socioloog, naturalist maar in alles wat hij deed bezeten door statistieken. In 
1842 gaf hij instructies om weerkundige gegevens, maar ook waarnemingen aangaande het planten- 
en dierenrijk te verzamelen. Hiervoor was uiteraard een uitgebreid netwerk nodig en dit, in combinatie 
met de oproep van het "Comité ornithologique international”, klonk als muziek in de oren bij A. Dubois. 
Het geografische gebied dat Alphonse Dubois ornithologisch in kaart bracht, beperkte zich tot de 
steden Brussel en Hasselt, verder het dorp Carlsbourg, in de provincie Luxemburg, en de kust. Voor 
Brussel beperkten de waarnemingen zich tot het oostelijke deel van de hoofdstad, meer bepaald het 
Zoniënwoud en het residentiële Woluwe. Voor de omgeving van Hasselt kwamen de observaties 
hoofdzakelijk uit Stokrooie, Stevoort en Kermt, deelgemeenten van Hasselt, Herkenrode en Kuringen. 
Het is uiterst eenvoudig om deze plaatsen te associëren met zijn waarnemers. In Brussel waren dit de 
heren Egide, Emile, Gérard en Jean Vincent; in Hasselt, avocaat Edgard Claes; in Carlsbourg de broeders 
Anthimus en Macédone en de vuurtorenwachters Van Landtschoot, Lützenrath, Stocker en Vermorcke 
voor respectievelijk Blankenberge, Knokke, Oostende en Nieuwpoort. Verder kon hij rekenen op losse 
waarnemingen van baron E. de Selys-Longchamps, Louis van Delft, August Meuris, César Fontaine en 
zijn vader Charles-Frédéric.  A. Dubois publiceerde nog in 1855 een gecommentarieerde lijst van de in 
België waargenomen soorten. Deze kwam er nadat de Belgische delegatie van het "Comité 
ornithologique international" een oproep had gedaan aan alle vogelkenners en –liefhebbers om hun 
gegevens door te geven.  
 
Het opzet was om, verspreid over het ganse land, vaste observatieposten op te richten. Het idee was 
ingegeven door het ornithologischer Verein in Wenen dat zich via het internationale ledengezelschap 
wilde informeren naar de kennis en de studie van de lokale avifauna’s: "Die Forderung 
wissenschaftlicher und populär Vogelkunde in möglichst weiter Kreisen", zoals in 1887 in de statuten 
geformuleerd werd en "ornithologischen Beobachtungen zu sammeln und wissenschaftlich zu 
bearbeiten"122. Dit gebeurde door middel van het verzamelen van tijdschriften en de inbreng van de 
ornithologen die deel uitmaakten van het Verein. Het resultaat dat A. Dubois voor België beoogde is 
ons bekend, maar er was relatief weinig enthousiasme en het bevatte ook enkele foutjes die hij ook in 
latere publicaties zal behouden. Zo vermeldt hij het vermoedelijke voorkomen van de Ivoormeeuw aan 
onze kust en zal hij dit gegeven, meer dan dertig jaar later, stofferen met een getuigenis van een 
vuurtorenwachter123, weliswaar een vaste medewerker aan zijn jaarlijkse overzichten, maar niet 
volledig betrouwbaar. Het initiatief van de jaarverslagen was grensoverschrijdend en beoogde "[de] 
connaître les oiseaux européens, leurs mœurs, leur reproduction, la route qu’ils suivent dans leurs 
migrations, leur importance au point de vue agricole."124  
 
In de lijst uit 1885 treffen we 336 soorten aan "y compris les races et variétés climatériques."125 In 1886 
werden slechts 260 soorten waargenomen, in 1887-1888 nauwelijks 194 maar in het vernieuwde 
overzicht126 uit 1912 was onze avifauna uitgegroeid tot 353 soorten: 70 standvogels, 57 zomergasten, 
39 wintergasten, 49 soorten die regelmatig tijdens de trek worden waargenomen, 123 soorten die 

 
122 Ornis, 1: IV, 1885. 
123 Dubois A., 1887-1888. Compte-rendu des observations ornithologiques faites en Belgique pendant l’année 1885. Bulletin 
du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 209. 
124 Dubois A., 1885. Revue des Oiseaux observés en Belgique. Bulletin de l’Académie royale de Belgique, 4: 1. 
125 Dubois A., 1885. Art. cit.: 2. 
126 Dubois A., 1912. Nouvelle revue des oiseaux observés en Belgique. Mémoires de la Société Zoologique de France, XXV: 
162-209. 
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slechts zelden voorkomen en 15 soorten waarvan het voorkomen aan uitzonderlijke klimatologische 
omstandigheden gelinkt is. Nadat hij eerst een bijdrage over de Belgische avifauna had gepubliceerd 
in de Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, zette Alphonse Dubois in de jaren na 1885 dit 
werk voor 1886 verder in het Bulletin du musée Royal d’histoire naturelle de Belgique en voor de jaren 
1887, 1888 en 1889127 in Ornis, het "internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie" dat 
uitgegeven werd in het Oostenrijkse Wenen en een waardige opvolger was van de Mitteilungen des 
ornithologischen Verein in Wien. "[J]ai pensé que l’Ornis étant spécialement créé pour ce genre de 
publications, c’est dans ce recueil qu’elles devaient trouver place"128 schreef Alphonse Dubois, die 
overduidelijk het juiste klankbord gevonden had. 
 
Ornis was het eerste internationale tijdschrift, die naam waardig, dat op de markt kwam:  

"Fast alle Länder der Erde sind in dem Comité vertreten, wir sind bereit, ihre ornithologischen 
Arbeiten zu veröfentlichen, nur bitten wir, um den Journal seinen internationalen Character zu 
wahren und alle Lesern das lesen alle Arbeiten zu erleichteren, die Artikel uns in deutscher, 
englischer oder französischer Sprache zu übersenden."129  

 
Alphonse Dubois moet zich in zijn nopjes gevoeld hebben en de mogelijkheid om in Ornis te publiceren 
was tegelijkertijd een opwaardering van het geleverde werk en anderzijds het jammerlijke einde van 
een initiatief dat nooit echt van de grond is gekomen. Zijn publicatie uit 1890 in Ornis was de laatste 
"Compte rendu des observations ornithologiques faites en Belgique" totdat Georges van Havre dit 
initiatief zou voortzetten in De Giervalk. Dubois had andere beslommeringen maar beloofde wel nog 
in Ornis te berichten over zeldzaamheden, waargenomen in ons land:  

"mes nombreuses occupations ne me permettent plus, à mon grand regret, de m’en occuper 
dans la suite. Je continuerai cependant à fournir à l’Ornis tous les renseignements qui me seront 
adressés au sujet des espèces rares de notre pays, et j’espère que mes honorables 
collaborateurs voudront bien continuer à me les communiquer."130   

 
De lijst van waarnemers in 1886, 1887, 1888 en 1889 was nauwelijks uitgebreider dan in 1885. Dubois 
moest zich tevreden stellen met nauwelijks een twaalftal informanten. Maar dit betekende eveneens 
dat de gegevens die hij verzamelde nog steeds geografisch beperkt bleven, op enkele uitzonderingen 
na. Wist Alphonse Dubois wel het juiste publiek te bereiken? Gebruikte hij de juiste kanalen of waren 
deze onbestaand? Hij zocht zijn medewerkers binnen zijn vriendenkring, publiceerde een oproep in 
tijdschriften die zich richtten tot weerkundigen, jagers en vissers maar die waren niet bestemd voor 
de – soms ongeletterde – man van het platteland die een vaak grondige kennis had van de lokale 
avifauna maar niet geïnteresseerd was in zulke hoogdravende publicaties. A. Dubois mikte te hoog 
want onze ornithologen waren nog niet rijp voor zulke grootschalige projecten.  
 
Als afgevaardige op het internationaal ornithologische congres was Dubois op de hoogte van 
initiatieven die in Duitsland genomen werden. In 1875, tijdens een congres in Brunswick, werd, onder 
de bezielende leiding van Anton Reichenow, besloten over te gaan tot "des observations en 
commun"131. Niet minder dan 39 medewerkers uit evenveel streken brachten hun gegevens, die vanaf 
1877 verschenen in het Journal für Ornithologie, bij elkaar. Dit initiatief zou verder gestalte krijgen op 
het internationaal ornithologisch congres van Wenen, in 1881. Later, meer bepaald in 1884, werd, 
eveneens in Wenen, beslist om wereldwijd te werk te gaan. Elke delegatie op het congres nam haar 
huiswerk mee in haar bagage en de jaren nadien verschenen in Ornis publicaties over de avifauna van 

 
127 Dubois A., 1890. Compte-rendu des observations ornithologiques faites en Belgique pendant les années 1887 à 1889. 
Ornis, 6: 287-344. 
128 Dubois A., 1890. Art. cit.: 287. 
129 Ornis, 1: IV, 1885. 
130 Dubois A., 1890. Art. cit.: 286-287. 
131 Dubois A., 1912. Nouvelle revue des oiseaux observés en Belgique. Mémoires de la Société Zoologique de France, XXV: 
162. 
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Duitsland, Argentinië, Australië, Oostenrijk-Hongarije, België, Brazilië, Chili, Denemarken, de 
Verengde-Staten van Amerika, Griekenland, Indië, Italië, Japan, Java, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, 
Nederland, Portugal, Servië, Zweden en Rusland. Met zijn ornithologische bijdragen zorgde Alphonse 
Dubois toch nog voor enige naambekendheid in het buitenland.  
 
Met zijn artikel uit 1912 wilde A. Dubois buitenlandse ornithologen op de hoogte houden van de 
wijzigingen die zich in de voorbije 27 jaar in ons land hadden voorgedaan. De auteur vermeldt meer 
dan 350 verschillende soorten, waaronder enkele zeldzaamheden. Dit zorgde voor commentaren 
waarop Dubois een gepast antwoord gaf:  

"Certains de mes lecteurs trouveront peut-être que je n’aurais pas dû mentionner les espèces 
étrangères dont on n’a pris qu’un ou deux exemplaires dans le pays. Mais n’est-il pas plus que 
probable que quand un Oiseau se montre accidentellement dans une contrée, d’autres de son 
espèce y ont passé avant lui."132  

 
In 1912 beantwoorde Alphonse Dubois de vraag van Le Gerfaut om een lijst op te stellen van in België 
waargenomen vogels. Was het in de hoop deze ornitholoog opnieuw aan te trekken en te laten 
publiceren in een tijdschrift van eigen bodem? Gewillig ging Alphonse Duboois hier op in beseffend 
dat:  

"Cette liste fait en quelque sorte double emploi avec ma ‘Nouvelle revue des oiseaux observés 
en Belgique’, publiée à la fin de 1912 dans les Mémoires de la société zoologique de France, 
ainsi dois-je me borner ici à un relevé sommaire, renvoyant à la Nouvelle revue ceux qui en 
désirent connaître davantage."133  

 
De lijst bevatte nauwelijks 46 soorten want de publicatie van het tijdschrift werd onderbroken door 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het zat Alphonse Dubois duidelijk niet mee: "Vu les 
circonstances actuelles nous arrêtons provisoirement la publication de cette liste"134 schreef Marcel de 
Contreras. Het tijdschrift zou pas in 1919 opnieuw verschijnen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
132 Dubois A., 1912. Nouvelle revue des oiseaux observés en Belgique. Mémoires de la Société Zoologique de France, XXV: 
163. 
133 Dubois A., 1914. Liste des oiseaux observés en Belgique. Le Gerfaut, 4: 107-108. 
134 Le Gerfaut, 4, 1914: 127. 
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4 Minder bekende ornithologen vóór van Havre 
 
4.1 Félicien Fallon 
 
Baron G. Félicien Frédéric Marie Fallon, geboren op 24 mei 1836 en overleden op 22 december 1875, 
was ridder in de orde van het Heilig Graf. Een rooms-katholieke ridderorde die stamt uit de tijd van de 
Kruistochten en zich tegenwoordig toelegt op het verspreiden van het katholieke geloof. Félicien Fallon 
stamt uit een familie van illustere juristen en militairen. Op 30 december 1861 huwde hij in Namen 
Olympe Marie Joseph Ghislaine Wasseige, geboren in Namur, dochter van volksvertegenwoordiger 
Armand Xavier Henri Ghislain. Uit dit huwelijk stammen twee kinderen. Félicien was zelf een vroom 
man en was voorzitter, van 1870 tot zijn dood, van de regionale Naamse raad  van het 
liefdadigheidsgenootschap van de Heilige Vincentius a Paulo (1581-1660), een Franse priester, 
ordestichter en organisator van caritatieve werken.  

 
Bij zijn overlijden werd zijn Monographie des oiseaux 
de la Belgique door zijn tweede vrouw, Marie 
Wasseige, zus van zijn eerste vrouw, aan de Société 
d’Acclimatation te Parijs overhandigd. De 
Monographie had tot doel "de présenter aux 
amateurs d’Histoire Naturelle une liste aussi 
complète, des espèces d’oiseaux observés jusqu’ici 
dans les limites géographiques de la Belgique."135  
 
Alle in het boek vermelde soorten had Fallon 
eigenhandig waargenomen of hij beschikte 
tenminste over "[des] indications des auteurs les plus 
recommandables."136 Het werk was tegelijkertijd 
wetenschappelijk - "rédigée d’après la Méthode 
d’ornithologie de M. Temminck" – en uiterst 
bescheiden:  
"Cet opuscule n’est [...] qu’une sorte de Catalogue 
raisonné, un Tableau synoptique pour ainsi dire, et 
point une Méthode d’ornithologie. Je me borne à 
quelques renseignements succincts sur les mœurs, les 
habitudes, le régime, l’habitat, la nidification, la 
propagation et la pérégrination de chaque espèce. 
J’indique aussi si elle est sédentaire, de passage 
annuel, régulier, périodique ou accidentel dans notre 
pays. Enfin la taille des oiseaux est notée le plus 
exactement possible."  

 
Fallon was geen topornitholoog en hij was zich ervan bewust dat zijn werk lacunes zou vertonen:  

"plusieurs espèces, surtout parmi les Gralles [hoendervogels] [,] les Pinnatipèdes [o.a. 
Meerkoet, futen en franjepoten volgens de systematiek van Temminck137] et les Palmipèdes 
[de orde van de ‘vinvoetigen’], peuvent avoir fait, à mon insu des incursions en Belgique; 
d’autres n’ont pas été introduites dans cette Monographie malgré leurs prétendues apparitions 

 
135 Fallon F., 1875. Monographie des Oiseaux de la Belgique, Ernest Dupierreux-Baillière & Fils, Paris-Namur: V. 
136 Ibidem. 
137 Temminck C.-J., 1820².  Manuel d'Ornithologie ou tableau systématique des oiseaux qui se trouvent en Europe, précédé 
d'une analyse du système général d'ornithologie, et suivi d'une table alphabétique des espèces, Gabriel Dufour, Paris, 2 
volumes, vol. 2: 705-729.  
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sur lesquelles je n’ai pu recueillir des données positives, et qui m’ont paru un peu apocryphes: 
mais toutes celles qui y sont classées, quelque rares et accidentelles qu’aient été leurs visites 
dans notre pays, n’y ont pris place qu’en vertu de captures bien authentiques ou sur la foi de 
renseignements précis et consciencieux."138  

 
Fallon had in elk geval alle beschikbare naslagwerken doorgenomen en de belangrijkste vogelcollecties 
van ons land bestudeerd. Daarnaast bezat hij zelf een degelijke kennis en kon hij zich beroepen op 
eigen waarnemingen. In een korte bijdrage lezen we dat "son ouvrage est de nature à intéresser 
beaucoup tous les tendeurs, chasseurs et amateurs d’oiseaux de nos contrées." (Annales de la Société 
archéologique de Namur, 13: 551)  
 
Buiten deze Monographie, die we toch als één van de eerste ‘moderne’ vogelgidsen voor ons land 
durven bestempelen, was Félicien Fallon op ornithologisch vlak niet productief, wat niet gezegd kan 
worden van zijn ijver om het nageslacht te verzekeren. Hij was niet voor niets lid van de orde van het 
Heilig Graf van Jeruzalem… Uit het eerste huwelijk had hij vier kinderen, uit het tweede vijf. Zijn laatste 
kind, een zoon, werd, op enkele dagen na, acht maanden na de dood van zijn vader geboren. Uit 
eerbied kreeg hij dan ook de voornaam Félicien. Deze eerder genealogische uiteenzetting verdoezelt 
het geringe belang dat – geheel ten onrechte - aan de Monographie des oiseaux de la Belgique besteed 
werd. De Monographie vertoonde enkele onvolkomenheden. Alphonse Dubois schreef terecht over 
Fallons werk: "excellent résumé, mais l’absence de descriptions et de figures rend ce volume peu 
pratique pour les débutants."139  
 

 
4.2 Léon Frédéricq 
 
Léon Frédéricq werd geboren in Gent op 24 augustus 1851, in een liberale familie, nauw verbonden 
met de Vlaamse Beweging en overleed in Luik op 2 september 1935. Hij was een neef van Cyriel Buysse 
en publiceerde in 1906 in het november-decembernummer van De Vlaamsche Gids een artikel over 
"De Afstamming van Vlamingen en Walen". In hetzelfde tijdschrift verscheen van deze verbeten 
ecologist in 1913, de veertien pagina’s tellende bijdrage "Tot behoud van het Natuurschoon". Het 
artikel was duidelijk geïnspireerd door de ideeën van de Franse filosoof Jean-Jacques Rosseau en loopt 
over van sympathieën voor het “Germaanse ras”. Tijdens zijn middelbare studies aan het atheneum 
ging zijn voorkeur uit naar de vakken wiskunde en natuurkunde. Vervolgens startte hij, op 
zeventienjarige leeftijd, in oktober 1868 zijn studies aan de universiteit van zijn geboortestad. In 1871 
werd hij voorbereider voor Boddaert. In hetzelfde jaar verwierf hij de titel van doctor in de 
natuurwetenschappen en in 1875 deze van doctor in de geneeskunde. Hij bezocht vervolgens de 
grootste buitenlandse laboratoria: te Parijs deze van Claude Bernard, Paul Bert, Jules Mareyn te 
Roscoff, het marinelaboratorium van Henri de Lacaze-Duthiers te Straatsburg, deze van F.L. Goltz en 
van Félix Hoppe-Seyler te Heidelberg, deze van Willy Khüne en in Bonn deze van Eduard F. W. Pflüger. 
Daarna reisde hij naar het laboratorium van Emile Du Bois-Reymond te Berlijn waar hij de 
elektrofysiologie leerde kennen en Berlijn werd zijn model voor onderzoek en onderwijs. Op 21 
oktober 1879 werd Léon Frédéricq benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de fysiologie aan de 
Universiteit van Luik. 
 
Vanaf zijn 11de verzamelde hij schelpen, planten, insecten en mineralen. Hij was arts, fysioloog maar 
ook een getalenteerde aquarellist. In 2007 liep er in Luik nog een tentoonstelling van zijn aquarellen. 
Zijn wetenschappelijk werk werd in het bijzonder geapprecieerd door Edouard Van Beneden.  

 
138 Fallon F., 1875. Op. cit.: VI. 
139 Faune des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, A la Librairie C. Muquardt, Th. Falk Sr, Bruxelles, vol. 2, 1894: 723-724. 
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Vanaf 1885 buigt Léon Frédéricq, intussen een zeer gewaardeerde hoogleraar van de Luikse 
universiteit, zich als naturalist over de Hoge Venen. 

"Il obtient du patrimoine de l'Université de Liége les fonds nécessaires à la création d'une 
station scientifique à la Baraque Michel, dont il est l'occupant le plus assidu. Son souvenir 
restera indissolublement lié à ce coin de la terre belge qu'il a tant aimé, dont il connaissait 
chaque plante et chaque pierre, où il s'est senti profondément heureux, en parfaite communion 
avec la nature."140   

 
De plannen waren grensoverschreidend en de voornaamste initiatieven kwamen uit Duitsland:  
 "Heel onlangs heeft het plaatselijk comiteit van Aken, na het Hohe Venn te hebben, dat, op 
 Duitsch grondgebied, de voortzetting is der Belgische Hoge Venen, voetstappen aangewend 
 om eene uitgestrekte “reserve” tot stand te brengen, die verschillende hectaren zou beslaan 
 op den rechteroever van de Hill, welke tot grens dient tusschen België en Pruisen. Tot hiertoe 
 werden nog maar 80 hectaren woeste veengronden beloofd; maar het hoopt een tweede 
 reserve te kunnen verkrijgen, omvattende het Wallonische Venn, in de onmiddellijke nabijheid 
 van onze Baraque Michel."141 
 
Het gewenste laboratorium op de Hoge Venen kwam er in 1924 en was de vervulling van één van zijn 
diepste wensen. Léon Frédéricq was toen reeds 72 en zijn emeritaat (1921) had hem ontlast van zijn 
universitaire verplichtingen. In 1904, tijdens een wetenschappelijke lezing, wijst hij op het 
buitengewoon biogeografische belang van het gebied als een bijzonder biotoop waarin fauna en flora 
uit de ijstijden nog aanwezig zijn. Hij toont er het voorkomen aan van de – nu uitgestorven - 
Veenluzernevlinder Colias palaeno en de Platworm Planaria alpina, een ander ijstijdrelict, en hij stelt 
vast dat het plateau van de Baraque Michel lagere temperaturen kent dan welke andere plaats ook 
van dezelfde hoogte. De temperatuur benadert er deze welke we elders op 1200 meter hoogte 
aantreffen. In 1904 publiceert hij in de Bulletins de l’Académie royale de Belgique het artikel "La faune 

 
140 Nolf P., 1937. Notice sur Léon Frédericq, membre de l’Académie. Annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres 
et des Beaux-Arts de Belgique: 71 
141 Frédéricq L., 1913. Tot behoud van het Natuurschoon. De Vlaamsche Gids, 9 (1): 76. 
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et la flore glaciaire du Plateau de la Baraque Michel"142. 
Wetenschappelijk zeer interessant maar ornithologisch 
minder belangrijk.  
 
Het zou een lange lijst worden indien we alle planten en 
insecten opsomden die hij als eerste in België vaststelde. In 
1912 stichtte hij met Jean Massart de Ligue belge pour la 
protection de la nature. In 1931 wordt hij door koning Albert 
I verheven tot baron. Ook in het buitenland werd Frédéricq 
erg gewaardeerd wegens zijn wetenschappelijke en morele 
waarden. Zo schreef de Franse bioloog Jean Rostand in zijn 
recencie van Un pionnier de la physiologie, Léon Frédéricq 
(Masson, Paris, 1953): "C’était un naturaliste né, un érudit, 
un écrivain clair et concis, un homme de cœur et de haute 
conscience."143 
 

 
4.3 Abel Dufrane 
 
Abel Dufrane (1880-1960), was naturalist en conservator 
van het Musée d'histoire Naturelle van Bergen. Hij was, 
samen met apotheker-chemicus Franz Paquet en dokter 
Georges Quignon, oprichter van de Société des Naturalistes de Mons et du Borinage. Het opzet was 
overduidelijk: "grouper tous ceux qui s’occupent de l’étude et de la vulgarisation de l’Histoire Naturelle 
et des Sciences qui s’y rapportent: Zoologie, Botanique, Géologie, Minéralogie, Paléontologie animale 
et végétale".  
 
Van Dufrane is er één – min of meer – belangrijke ornithologische publicatie bekend: "Le Jaseur de 
Bohême dans le Hainaut"144 Het artikel kwam tot stand na een invasie van Pestvogels in ons land in 
november 1913:  
 "On a signalé un peu partout des captures de jaseurs de Bohême, cet hiver, en Belgique: 
 environs de Gand, de Stavelot, de Spa, de Trois- Ponts, de Diest, d'Auvelais, etc. Le Borinage, 
 lui aussi, a reçu la visite de ces charmants oiseaux […]."145  
 
Dufrane ontving verscheidene exemplaren: 

"C'est d'abord M. le Docteur Preud'homme […] qui en tire deux magnifiques, que j'ai reçus bien 
gracieusement pour ma collection. Le lendemain, M. Paul Artus en tire d'autres, probablement 
de la même bande, puisqui'ils furent tués au même endroit, dans un verger abondamment 
pourvu de sorbiers et d'aubépines en fruits. Au total: 7 captures à Wasmes, une à Frameries et 
assez bien d'autres aux environs de Ghlin-lez-Mons, d'après ce que m'a dit un ami très digne de 
foi, qui en a vu une quinzaine chez un empailleur de cette dernière localité. M. Bernard, de 
Charleroi, en signale différentes captures pour le Hainaut (pays d'Ath): deux ont été pris vivants, 
à Villers-Saint-Amand, et environ huit autres spécimens ont été tués, notamment à Ladeuze et 
à Huissignies. Les captures de jaseurs sont excessivement rares dans cette partie de la Belgique 
et les dernières datent d'environ vingt-cinq ans, probablement durant le terrible hiver 1S90-91, 
pendant lequel l'Escaut gela sur toute sa largeur, à bien petite distance d'Anvers." 

 

 
142 Bulletins des séances  de la classe des Sciences de l’Académie Royale de Belgique, 1904: 1263-1326. 
143 Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, 7 (1-2) 1954: 188.  
144 Le Gerfaut, 4, 1914 : 44. 
145 Ibidem. 

       Heist aan zee, van Léon Frédéricq 
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Dufrane wist verscheidene exemplaren in een kooi in leven te houden met wat broodkruim, geraspte 
wortelen, vlees, bloem en rozijnen. Dat laatste was, volgens zijn eigen zeggen, een duur ingrediënt, 
maar het wetenschappelijk onderzoek primeerde. Het bescheiden artikel van Dufrane is interessant 
omdat in het begin van de 20ste eeuw ornithologen nog moeite hadden met de geslachtsbepaling: 

"Il serait désirable de bien identifier le sexe de toutes les nouvelles captures, par les organes 
internes, pour être définitivement fixé à ce sujet." 

 
 De Pestvogels deden in het voorjaar van 1914 ons land een tweede maal aan en verschillende 
individuen werden gevangen. Laurent Coopman waagde zich, geïnspireerd door het artikel van 
Dufrane, aan een verdere uitdieping:  

"Vers fin février [1914], après une courte disparition pendant laquelle ils avaient sans doute 
visité des contrées plus méridionales, les jaseurs reparurent en Ardennes. Ils remontaient 
vraisemblablement vers le Nord, regagnant leur pays d'origine. […] Nous avons eu occasion — 
la période fut exceptionnellement favorable — d'examiner une trentaine de jaseurs, mâles, 
femelles et jeunes. Mâles et femelles, en ce qui concerne les teintes du plumage, sont peu 
dissemblables. Madame est de couleurs plus effacées, mais pour le constater, il est presque 
nécessaire d'avoir en mains des sujets des deux sexes. Cependant les lamelles cartilagineuses 
des ailes sont plus minces chez la femelle et leur teinte est souvent plus rosée que chez le mâle 
qui les a généralement d'un beau rouge. Ces lamelles paraissent être en même nombre chez le 
mâle que chez la femelle, cinq, six, parfois sept. Les jeunes avant leur première mue seraient 
dépourvus de cet ornement ou, s'ils le possèdent, il serait peu marqué."146 "Le deuxième jaseur 
blessé par M. Artus était remarquable comme couleur: il n'y avait aucune trace de jaune aux 
ailes. Le côté externe des rémiges primaires était simplement liseré de blanc. L'ensemble des 
couleurs de l'oiseau était beaucoup plus terne. Je pense qu'il s'agissait d'une jeune femelle. J'ai 
beaucoup regretté de ne pas l'avoir eu à ma disposition après sa mort pour identifier le sexe, 
car il y a des choses troublantes dans le plumage de ces jaseurs. Les deux que j'ai dépouillés ont 
absolument les caractères décrits [par] Marcel de Contreras147 [...] Il serait désirable de bien 
identifier le sexe de toutes les nouvelles captures, par les organes internes, pour être 
définitivement fixé à ce sujet."148  

 
De Contreras voegde volgende commentaar toe:  

"Je tiens à remercier M. Dufrane de ses intéressantes observations auxquelles j'ajouterai que 
malgré le très grand nombre de jaseurs observés en Belgique cet hiver, je n'en ai vu qu'un 
portant à la queue les palettes cartilagineuses rouges; c'était un sujet abattu à la lisière de la 
forêt de Soignes; seuls les très très vieux mâles portent ces ornements; aussi les observe-t-on 
très rarement, car peu atteignent cet âge vénérable! Pour ma part, le sujet dont je parle plus 
haut est le premier que je vis ayant les rectrices terminées de rouge."149  

 
Abel Dufrane kreeg als eminente naturalist, maar vooral bekend als entomoloog, meer bepaald 
gespecialiseerd in Lepidoptera, verscheidene missies toebedeeld in het buitenland, hoofdzakelijk in de 
regio van het Kivumeer in Centraal-Afrika. Hij bezat dan ook één van de grootste 
insectenverzamelingen in Europa. 
 

 
 
 
 

 
146 Coopman L., 1914. Le Jaseur de Bohême. Le Gerfaut, 4: 75. 
147 Les oiseaux observés en Belgique: 304-305. 
148 Dufrane A., 1914. Le Jaseur de Bohême dans le Hainaut. Le Gerfaut, 4, 1914: 45. 
149 Le Gerfaut, 4, 1914: 45. 
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4.4 Bernard Aimé Léonard du Bus de Ghisignies 
 
Bernard Aimé Léonard du Bus de Ghisignies150, werd geboren in Doornik op 21 juni 1808 en overleed 
op 6 juli 1874 te Ems in Duitsland. Hij werd gebalsemd 
overgebracht en begraven te Oostmalle. Op zeer jonge 
leeftijd interesseerde hij zich reeds voor de natuur maar om 
zijn vader tevreden te stellen, studeerde hij samen met zijn 
broer Albéric rechten aan de universiteit van Leuven, waar hij 
de graad van doctor in de rechten behaalde maar zich vooral 
ontpopte als een gedegen wetenschapper. Hij was 
paleontoloog en ornitholoog maar ook politicus. Zijn vader, 
die door Willem I als commissaris-generaal op Java was 
aangesteld, stuurde de broers geregeld kostbare collecties, 
voornamelijk van vogels en schelpen, die door zijn zonen 
geestdriftig werden ontvangen. Zijn vader, Leonard du Bus de 
Ghisignies, was als commisaris-generaal baron van der 
Capellen opgevolgd en heeft wellicht Coenraad Temminck 
verscheidene malen ontmoet. Dat kunnen we althans 
afleiden uit de verslaggeving van de Nederlandse ornitholoog151. Bernard raakte geboeid door de 
studie van de vogels. Zodra hij na zijn studie wat vrije tijd vond, liet hij de rechten links liggen om zich 
geheel te wijden aan de politiek – hij was gedurende 12 jaar lid van de Kamer van 
Volksvertegenwoordiging - en aan zijn voorliefde voor de biologie. Door het rangschikken en 
herschikken van zijn vogelcollectie deed hij steeds meer kennis en ervaring op en ontdekte hij tot dan 
toe nog onbekende soorten.  
 
Léonard besloot in 1835 een manuscript voor te leggen aan de Koninklijke Academie voor 
Wetenschappen en Letterkunde te Brussel, waarin hij zijn eerste beschrijving van een nieuwe 
steltlopersoort uit Nieuw-Zeeland uiteenzette. De muggenziftende commissarissen struikelden niet 
over enkele pietluttigheden152 en waren van oordeel dat de gedetailleerde soortbeschrijving153 van de 
"Leptorhynchus pectoralis" of Bandsteltkluut, de enige soort van het geslacht, "est traitée avec soin; 
elle est claire, précise, méthodique et accompagnée d'une bonne figure représentant l'animal nouveau 
qui fait l'objet de la notice." Zij besloten dan ook dat, "A ces légères observations près, nous devons 
reconnaître que la description générique tracée par M. Du Bus, ne laisse rien à désirer."154  

 
150 Marc Van den Cloot, in Bart De Prins (dir.), 1999, Leonard du Bus de Ghisignies, Heemkundige Kring van Malle, Malle en 
Van Beneden P.J., 1883. Notice sur Bernard Amé Léonard vicomte du Bus de Ghisignies, Académie Royale de Belgique, 
Bruxelles: 243-270. 
151 "L'année 1826 s'annonça par le départ du Baron van der Capellen et l'arrivée du nouveau Commissaire-Général du Roi, le 
Vicomte du Bus de Ghisignies." Temminck C.J., 1847. Coup d' Oeil Général sur les possessions Néerlandaises dans l'Inde 
Archipélagique,   
Leiden, A. Arnz. & Comp., 1847, deel 2 (Sumatra en Borneo): 176. 
 
152 "il est à regretter que l'auteur ait passé sous silence quelques caractères secondaires qui paraissent ne pas devoir être 
négligés. C'est ainsi qu'il ne dit pas jusqu'où s'étend le sillon supérieur du bec, qui, d'après la figure qu'il donne de cet organe, 
paraît se prolonger jusqu'à la moitié de sa longueur. En outre, il aurait dû indiquer si la membrane qui réunit les doigts, est 
égale des deux côtés du doigt médian." (Bulletins de l’Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, (1) 1835: 
74). 
153 Du Bus de Ghisignies B., 1835. Description d'un nouveau genre d'oiseau, de l'ordre des Échassiers. Bulletins de l’Académie 
Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, 2, 1835: 419-421. 
"M. Dumortier remet à l’Académie, de la part de M. le chevalier B. du Bus, une description d’un nouveau genre d’oiseau de 
l’ordre des échassiers. Le manuscrit est accompagné d’une planche représentant l’oiseau qui fait le type du nouveau genre et 
que M. Du Bus appelle leptorinque (des mots λεπτός, grêle, et ρυγχόϛ, bec). Cet oiseau habite la Nouvelle-Hollande et a 
beaucoup de rapport avec les avocettes." (Bulletins de l’Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, (1) 1835 : 
26-27) en 2 bladzijden en een kleurplaat in het Magasin de Zoologie, 5, 1835. Ook de andere publicaties van B. du Bus werden 
door onze zuiderburen geapprecieerd en van commentaar voorzien. 
154 Ibidem.  
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Twee jaar later zou John Gould155 deze soort ook in Australië waarnemen. Hij vermeldde ze als 
Chladorynchus pectoralis. De Academie besloot het manuscript te publiceren in het mededelingenblad 
van de Academie van 15 december 1835.  
 
In 1839 beschreef du Bus in de jaarboeken van de Academie enkele nieuwe of weinig bekende 
vogelsoorten uit Nieuw-Zeeland, waaronder de Meliphaga cincta156. Verder gaf hij meer toelichting bij 
de Parus senilis, een soort die door de Duitse paleontoloog, zoöloog en archeoloog Andreas Wagner 
werd omschreven als "an intermediate genus between the Tite Mice and Woodpeckers"157 , de 
Lamprotornis obscurus eveneens uit Nieuw-Zeeland en de Turdus melanotus uit Chili, een soort 
waarvan hij een exemplaar in zijn collectie had. Du Bus de Ghisignies was ontzettend kritisch, ook voor 
zichzelf. Over de Turdus melanotus schreef hij:  

"J’ai inséré dans le Bulletin de l’Académie de Bruxelles en 1839, la diagnose spécifique de cet 
oiseau que j’ai placé dans le genre Lamprotornis de M. Temminck. Mais il paraît que sa véritable 
place est dans le genre Aplonis créé par M. Gould pour deux espèces australiennes. Toutefois, 
n’ayant pas eu l’occasion d’examiner en nature les types de ce dernier genre, j’ai conservé à 
l’espèce […] la dénomination générique que j’avais précédemment adoptée."158   

 
Hij maakte een beschrijving van een andere vogelsoort in volume 7 van de jaarboeken van de 
Academie. In de loop van het jaar 1845 publiceerde hij de specifieke beschrijvingen van drie nieuwe 
kolibrisoorten uit Colombia159. In datzelfde jaar werd Léonard du Bus ook verkozen als lid van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Zinnik. Een functie die hij twaalf jaar lang zou 
uitoefenen.  
 
Toen Bernard du Bus in 1838 ging rondneuzen in het "Musée de Bruxelles" – een restant van het 
kabinet voor natuurkunde en natuurwetenschappen dat in het midden van de 18de eeuw door Karel 
van Lotharingen, landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden in het paleis van Oranje-Nassau, vlakbij 
het toekomstige Koningsplein, was ingericht – stootte hij op een kist met dierlijke resten, afkomstig 
van de kust van Guinea. Die collectie had koning Leopold I eerder al aan het museum geschonken. Du 
Bus vond daarin twee onbekende vogelsoorten: een geelpotige reiger "Ardea calceolata" en een 
olijfkleurige ibis "Ibis olivacea". Zijn nieuwsgierigheid, ijver en drang naar wetenschappelijke 
correctheid kenden geen grenzen en beide soorten maakten al snel het onderwerp uit van twee 
nieuwe publicaties160.  
 
Bernard du Bus hield het hier niet bij en in 1839 beschreef hij in de Bulletins de l'Académie Royale des 
Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles in vier publicaties vijf nieuwe soorten, afkomstig uit Nieuw-
Zeeland, Chili en Honduras. Vervolgens maakte hij in 1840 een beschrijving van een ral161, volgens du 
Bus uit Australië, opgedragen aan zijn vriend B. Dumortier, één van de directeurs van het "Museum 

 
155 Gould J., 1865. Handbook to the birds of Australia, uitgegeven in eigen beheer, London,  vol. 2: 248. 
156 Du Bus B., 1839. Description d'une nouvelle espèce de Philedon de la Nouvelle- Zélande, suivie des diagnoses spécifiques 
de trois autres espèces nouvelles d'oiseaux. Bulletins de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, 6: 295-
298. 
157 Birds. Reports on the Progress of Zoology and Botany, 1842, 1: 80. 
158 Esquisses ornithologiques : descriptions et figures d’oiseaux nouveaux ou peu connus, vol. 2, Librairie ancienne et moderne 
de A. Vandale,  Bruxelles, 1846, n.p.  
159 Diagnoses spécifiques de trois espèces nouvelles d'Oiseaux-mouches de la Colombie. Bulletins de l’Académie Royale des 
Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, 9: 524-526. 
160 Bulletins de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, 4, 1837: 39-41 en Bulletins de l'Académie Royale 
des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, 4, 1837: 105-106. 
161 Du Bus, 1840. Description d'un nouveau genre de la famille des Gallinules. Bulletins de l’Académie Royale des Sciences et 
Belles-Lettres de Bruxelles, 7: 212-214. Deze soort, de Tasmaanse Ral Gallinula mortieri, is opgedragen aan Dumortier. In de 
eerste aflevering van zijn "Esquisses ornithologiques" (1845) corrigeert hij de oorsprong van dit exemplaar, die niet Nieuw-
Holland is, maar het eiland Norfolk inde Stille Oceaan gelegen tussen Australië, Nieuw-Zeeland en Nieuw-Caledonië en ten 
noorden van Nieuw-Zeeland. 
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van Doornik", waar het exemplaar ook wordt bewaard. De wetenschappelijke onderbouwdheid van 
zijn publicaties leverde een internationale erkentelijkheid op als ornitholoog. 
 

In 1839 kende de stad Brussel ernstige financiële problemen. Het prijskaartje voor het "Musée de 
Bruxelles" liep te hoog op en de stad was niet meer in staat om het beheer ervan te verzekeren. Er 
werd dan ook besloten om de wetenschappelijke verzamelingen en de kunstcollecties door de 
Belgische Staat te laten overkopen. Om de waarde van de collectie te bepalen, benoemde de regering 
een commissie, samengesteld uit Joseph Cantraine, Jean-Théodore Lacordaire en Constantin 
Wesmael. Pierre-Joseph Van Beneden was secretaris en Bernard du Bus voorzitter. De totaalwaarde 
van de collectie werd op 244.230 Belgische franken geschat: skeletten: 23.480 BEF, zoogdieren 45.215, 
vogels 76.175, reptielen 8200, vissen 4710, weekdieren 8950, schaaldieren 1220, insecten 10.710, 
zoöphyten, enz. 4500, planten 800, mineralen 4150, instrumenten 9000 frank, boeken 1970 en ten 
slotte meubelen 5150 BEF. 
 
 Op 31 december 1842 sloot de Staat een overeenkomst met de stad Brussel, waardoor 
eerstgenoemde eigenaar werd van het "Museum van Brussel", met inbegrip van de volledige inboedel 
en van de lokalen. Na drie jaar wachten op de statuten werd uiteindelijk op 31 maart 1846 het 
"Koninklijk Museum voor Natuurhistorie" opgericht. Bernard du Bus, gepassioneerd ornitholoog, 
advocaat, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en lid van de administratieve commissie van 
de stad Brussel, werd aangesteld als eerste directeur. Hij werd belast met het wetenschappelijke 
beheer en het beheren van de collecties. Een jaar na zijn benoeming schonk Bernard du Bus het 
museum 2474 vogels, met name een belangrijk deel van zijn privé-verzameling. Hij trachtte zelf nog  
nieuwe exemplaren te verwerven die hij vervolgens bestudeerde en uitvoerig beschreef.  
 
Om de collectie uit te breiden, deed het museum een beroep op Belgische consuls in het buitenland 
en op biologen, die rijkelijk beloond werden voor hun bijdragen tot de collectie. Du Bus schakelde 
persoonlijk een netwerk van collega-verzamelaars in. Zelfs nadat du Bus een aanzienlijk deel van zijn 
collectie aan het museum had geschonken, ging hij door met het verzamelen van zangvogels. Twee 
jaar na zijn dood kocht het museum de rest van zijn verzameling tijdens een openbare verkoop, in 

totaal 2555 vogels, 341 skeletten, 5 nesten, 3 zoogdieren en 3 vissen. 
Du Bus heeft nooit veel interesse betoond voor andere zoölogische 
groepen en in het bijzonder van de lagere diersoorten, die hij 
minachtend "des andouilles" of sukkels noemde. Zijn passie voor 
vogels had deze bioloog enigszins misvormd. L. du Bus legde zich 
voornamelijk toe op het beschrijven van nieuwe of zeldzame 
soorten. Zo danken we aan hem de beschrijving van 49 nieuwe 
soorten, waarvan 14 uit Mexico, 8 uit Peru, 6 uit Colombia, 5 uit 
Nieuw-Granada, 3 uit Guatemala, 1 uit Chili, 1 uit Honduras, 3 uit 
Senegal, 2 uit Guinea, 5 uit Nieuw-Zeeland en 1 van het eiland 
Norfolk in de buurt van Australië. We laten dan nog de ondersoorten 
die hij op naam bracht achterwege. 
 
Tussen 1835 en 1855 publiceerde hij 13 artikels in het 
mededelingenblad van de Koninklijke Academie voor 
Wetenschappen, Letterkunde en Schone Kunsten van België. Maar 

zijn belangrijkste werk was de "Esquisses ornithologiques, descriptions et figures d'oiseaux nouveaux 
ou peu connus"162 (ornithologische schetsen, met beschrijvingen en afbeeldingen van nieuwe of vrij 
onbekende vogels). De publicatie van deze schetsen begon in 1845. Er was een jaarlijkse uitgave op 
groot formaat in -4° voorzien, met telkens vijf prachtig getekende en ingekleurde platen. Het was een 
ambitieus project, want men voorzag meer dan 20 “afleveringen”. Elke aflevering kostte 12 frank. 

 
162 A.Vandale, Bruxelles, 1845-1847. 
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Jammer genoeg werden er, wegens zijn gezondheidsproblemen, slechts vier afleveringen uitgegeven. 
De platen kwamen allemaal uit het atelier van G. de Severeyns, behalve de nummers 13 en 14. Deze 
laatste werden in het atelier van J. Dekeghel vervaardigd. De kwaliteit van de afbeeldingen 
weerspiegelt Bernards zin voor precisie.  
Bernard du Bus de Ghisignies bewoog zich tussen de grootsten uit de ornithologische wereld. Van 1849 
tot en met 1850 verbleef Karel Lucien Bonaparte in ballingschap te Leiden. Hij was een goede vriend 
van Hermann Schlegel die toen al jaren verbonden was aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 
In Leiden schreef Karel Lucien Bonaparte het boek Conspectus Generum Avium over de vogels in 
Europese musea. Hij ontving het bezoek van de 76-jarige Carl Reinwardt, een Nederlandse botanicus 
van Pruisische afkomst, baron Edmond de Selys-Longchamps, Du Bus de Ghisignies en zijn oude vriend 
John Gould. 
 
In 1851 voldeed de vogelstudie hem niet meer. Hij interesseerde zich nu voor de kunst, waardoor zijn 
biologische werkzaamheden naar de achtergrond verzeilden. In 1855 deed hij zijn laatste 
ornithologische mededeling aan de Academie. Voor de Belgische ornithologie staat hij, naast zijn 
functie als directeur van het Natuurhistorisch Museum te Brussel, bekend als de auteur van een 
artikel163 over het voorkomen van de Kraagtrap en de Witvleugelstern in ons land. Nadat hij zich in 
1860 nog op de paleontologie had gestort, naar aanleiding van de vestigingswerken in Antwerpen en 
de ontdekking van een mammoet in de Grote Nete te Lier, trok burggraaf du Bus zich, lichamelijk 
verzwakt, terug in zijn domein van Renesse in Oostmalle. Of Du Bus de Ghisignies de mammoet ook 
zelf determineerde is niet duidelijk af te leiden uit de schaarse bronnen. 
 
Nietsdoen leidt tot verveling en du Bus stortte zich opnieuw in de politiek en hij werd verkozen tot 
senator voor het arrondissement Diksmuide. Omdat die functie onverenigbaar was met de directiepost 
van het Natuurhistorisch Museum, nam hij ontslag. Daar zijn ziekte snel evolueerde, gaf zijn arts hem 
de raad een specialist te raadplegen in Ems (Duitsland). Daar overleed hij op 6 juli 1874 ten gevolge 
van hemoptoë of bloedspuwing, ten gevolge van pleuritis. De publicaties van Bus de Ghisignies kunnen 
worden opgesplitst in twee genres: langs de ene kant stelde hij 12 werken op over vogels, waarbij hij 
hoofdzakelijk nieuwe en exotische soorten beschreef en langs de andere kant publiceerde hij drie 
studies van beenderen en beschreef hij enkele nieuwe soorten zoogdieren. E. de Selys-Longchamps 
erkende de diepgaande kennis van roofvogels van du Bus maar betreurde "qu’il n’ait fourni que 
quelques notes détachées sur les espèces indigènes."164 
 

 
4.5 Auguste Galasse 
 
Auguste Galasse zal wellicht nooit de annalen van de Belgische ornithologie halen. Toch heeft deze 
ornitholoog één verdienste: in opdracht van de directeur van het Natuurhistorisch Museum te Brussel, 
was hij belast met een onderzoek naar de regionale avifauna in de bossen rond  Bouillon. In plaats van 
de vogels te schieten, zoals zoveel van zijn collega’s deden, onderzocht hij nauwkeurig de nesten165. 
Bovendien was dit lovenswaardige initiatief een aanzet om regionale avifauna’s aan te leggen en om 
met zekerheid te weten welke soorten waar broedden. Een waarneming tijdens het broedseizoen 
betekent immers niet noodgedwongen een broedgeval. Galasse beging echter een cruciale fout: een 
afwijking in het kleurpatroon van de eieren zette hem aan verkeerdelijk soorten als broedvogel te 
klasseren. Zo meende hij in de vallei van de Semois in een nest van een Fitis de eieren van een 

 
163 Du Bus B., 1846. Note sur l’apparition en Belgique d’une Outarde Houbara et d’une Hirondelle de mer leucoptère. Bulletins 
de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 13 (1): 166-168. 
164 De Selys-Longchamps E.,  1854. Sur la faune de Belgique. Bulletins de l’Académie royale des Sciences et des Beaux-Arts de 
Belgique, 21: 1025. 
165 Compte rendu de recherches nidologiques faites dans la région de Bouillon. Le Gerfaut, 3-4, 1921: 82-86. 
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Bergfluiter te herkennen (Le Gerfaut, 1919). Laurent Coopman166 zette deze vergissing recht in een 
ander artikel:  

"M. Galasse voudrait-il nous permettre de lui faire observer qu'en l'occurrence, il peut fort bien 
être en présence du vulgaire pouillot fitis que nous connaissons tous. Il n'est pas nécessaire, en 
effet, qu'il s'agisse en la circonstance d'une variété de cet oiseau. [...] l'ordinaire Phylloscopus 
trochilus trochilus pond parfois des œufs maculés de très grosses taches rougeâtres. C'est 
évidemment une exception à la règle commune, mais sans être très fréquente, elle n'est 
cependant pas d'une extrême rareté. C'est simplement une ‘variété d'œufs’ comme il s'en 
rencontre, qui étonnent quelquefois, dans les œufs de merle, de fauvettes des différentes 
espèces, de moineau, de grive draine, de multiples oiseaux au reste." 

 
 

4.6 Constant Bamps 
 
Constant Bamps werd geboren in Hasselt op 5 november 1847 uit een welstellende bekende familie, 
als zoon van Joannes Antonius of Jan-Antoon Bamps, advocaat, omstreeks 1858 benoemd tot zittend 
magistraat bij de rechtbank van eerste aanleg en later tot ereprocureur des Konings en bestuurder van 
de academie voor tekenkunde en van de nijverheidsschool. Hij was de kleinzoon van dokter Antoine 
Bamps, diensthoofd van het stedelijke hospitaal, die met zijn talrijke publicaties over geneeskunde 
bekendheid verwierf in het buitenland. Deze Antoine Bamps was op zijn beurt de zoon van dokter 
Arnold Bamps en de broer van notaris Michel-Arnold Bamps, die we verder in het verhaal terug zien 
opduiken.  
 
In 1868 beëindigde de begaafde Constant zijn rhetorica aan het Koninklijk Atheneum in Hasselt met 
verschillende eerste prijzen. Na zijn middelbare studies schreven zijn ouders hem in aan de Leuvense 
universiteit om hem, in de lijn van de familietraditie, geneeskunde te laten studeren. Hij promoveerde 
in 1876 en vestigde zich als geneesheer in zijn 
geboortestad. Maar de interesse van de jonge 
Constant Bamps was zeer verscheiden. Hij had 
belangstelling voor onder andere 
natuurwetenschappen, fauna en flora, archeologie, 
geschiedenis en volkskunde, zolang de 
onderwerpen maar iets te maken hadden met 
Hasselt of de provincie Limburg. Constant Bamps 
was niet het type van een kamergeleerde die zijn 
wijsheid vergaarde voor eigen gewin. Zijn kennis en 
belezenheid over natuurhistorie en geologie 
verspreidde hij via bijdragen in een aantal 
gespecialiseerde tijdschriften. Verder publiceerde 
hij een dertigtal artikels over de geschiedenis van 
zijn vaderstad.  
 
Samen met de Emiel Geraets, een Hasselts 
gemeenteraadslid, stichtte hij in 1896 L'Ancien Pays 
de Looz, een invloedrijk historisch magazine. In zijn 
statige herenwoning, in de Statiestraat in Hasselt, 
bewaarde hij een rijke collectie van munten, 
manuscripten, oudheidkundige voorwerpen, 
koper, wapens, meubels, boeken, porselein,… en 
opgezette vogels. Daarnaast was Bamps eigenaar 

 
166 Pouillot fitis et bonelli. Le Gerfaut, 1, 1921: 24-25 
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van de hoeve Klein Hilst, gelegen op de plaats waar in 1798 de Boerenkrijg werd beslecht en van het 
Prinsenhof in de Hasseltse deelgemeente Kuringen.  
 
Bamps was ook actief op politiek vlak. In 1878 werd hij verkozen tot lid van de gemeenteraad. Vier jaar 
later werd hij schepen van openbare gezondheid en schone kunsten in Hasselt. Veel van zijn studies 
zijn vandaag nog de moeite waard. Hij verwerkte veel oorspronkelijk materiaal, dat nu zo goed als 
onvindbaar blijkt te zijn. Daarom is zijn werk nog steeds een eerstehandse informatiebron. Dr. Bamps 
was bovendien een kritische onderzoeker. In deze context onthouden we van hem de bijdragen "Note 
sur quelques espèces rares de la faune des vertébrés de la Belgique, observées dans le Limbourg 
belge"167, "Les oiseaux des environs de Hasselt et leurs phénomènes périodiques"168 en  "Note sur 
quelques oiseaux rares capturés dans le Limbourg en 1888 et 1889" verschenen in het Bulletin de la 
section scientifique de la société des Mélophiles de Hasselt (34, 1898).  
 
Het natuurwetenschappelijke werk van Bamps is nagenoeg onbekend gebleven omdat hij 
hoofdzakelijk in het tijdschrift van een lokale vereniging publiceerde. De Société des Mélophiles de 
Hasselt was een maatschappij zoals er in vele kleine steden één bestond. Ze had aanvankelijk eerder 
vermaak dan wel wetenschappelijk werk tot doel. Toch hebben sommige van zijn artikels tot grondslag 
gediend voor enkele hoofdstukken van de Faune de Belgique van Auguste Lameere. Constant Bamps 
was een bijzonder veelzijdig man. Zo schreef hij ook een 36 bladzijden tellende Faune des Insectes de 
l'ordre des Orthoptères de la province de Limbourg (Hasselt, 1896) en samen met Emiel Geraets, de 44 
bladzijden tellende Faune des Poissons de la province de Limbourg avec tableaux dichotomiques pour 
la détermination des genres et des espèces (Hasselt, 1897).  
 
Een ander familielid van Constant Bamps, Jean Arnold Bamps, eveneens uit Hasselt, was in 1823-1824 
kandidaatsstudent geneeskunde aan de Luikse universiteit. De Faculté des sciences physiques et 
mathématiques had voor beide richtingen een wedstrijd uitgevaardigd. Voor de richting Fysica luidde 
de vraag: "Quelles sont les causes de la migration des oiseaux, quels sont les lieux dans lesquels se 
rendent pendant l'hiver les espèces de ces animaux que nous observons dans nos climats pendant 
l’été, et quel est le mode de leur migration?" Er waren twee inzendingen waarbij de eerste 
(onbekende) kandidaat als titel voor zijn dissertatie  Chirographum169 had gekozen. De jury verkoos 
echter de tweede inzending, deze van Jean Arnold Bamps: 

"La faculté ayant examiné et comparé ces deux dissertations a unanimement accordé la 
préférence à la seconde; la question y est traitée d'une manière plus profonde, et quoique dans 
la seconde partie elle eût désiré plus d'ordre et plus de méthode, elle a cependant jugé le 
mémoire digne d'être couronné. A l'ouverture du billet cacheté qui l'accompagnait, on a trouvé 
que le nom de l'auteur était Jean Arnold Bamps de Hasselt, candidat en médecine de 
l'Université de Liège."170  

 
Grootvader Joannis Arnoldus Bamps, later burgemeester van Beringen, had als inleidende zin voor zijn 
Dissertatio de migratione avium uit 1824 een vers uit Jeremiah 8:7 gekozen: Milvus in cœlo cognovit 
tempus suum, turtur et hirundo et ciconiae custodierunt tempus adventus sui populus autem meus non 
cognovit iudicium Domini171. Het proefschrift was opgedragen aan zijn broers "J. Bamps, Pharmacien 
et M[ichel] A[rnold] Bamps172, notaire, en reconnaissance des services qu’ils n’ont cessé de me 

 
167 Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 14, 1887: 369-373. 
168 Bulletin de la section scientifique de la Société des Mélophiles de Hasselt, 19, 1883. Later apart uitgegeven als Les oiseaux 
des environs de Hasselt et leurs phénomènes périodiques, W. Klock, Imprimeur de l’administration provinciale, Hasselt, 1886.  
169 Een handschrift, hetwelk een schuldenaar geeft, zonder daarin een zeker onderpand te verbinden. 
170 Annales de l’Académie Leodiensis, 1823-1824: 7. 
171 De wouw aan de hemel kent zijn vaste tijden, tortelduif en zwaluw nemen de tijd van hun komst in acht, maar mijn volk 
kent het recht des heren niet. 
172 Geboren in 1793 in Hasselt in een liberale familie en er overleden in 1865. Was gedurende ruim 25 jaar burgemeester van 
de stad Hasselt. 
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prodiguer." Constant Bamps schreef zelf dat het werk erg volledig was maar alleen maar 
algemeenheden vermeldde. Van het weinige dat we weten over Jean Arnold Bamps is dat deze 
Hasseltenaar in 1828 naar Beringen verhuisde en er de "Societé d'harmonie La Renaissance" oprichtte. 
Jean Arnold en Constant droegen muziek en ornithologie alvast hoog in het vaandel.   
 
De Société des Choeurs les Mélophiles, waarin Constant Bamps zich ophield, werd in 1858 in Hasselt 
opgericht door een aantal muziekliefhebbers met de uitdrukkelijke bedoeling het zingen in koor in de 
Demerstad naar een hoger niveau te tillen. Limburgers waren op allerlei vlakken actief: kanunnik Leo 
Senden, die bij het Davidsfonds verscheidene vulgariserende boekjes uitgaf over insecten, lag ook aan 
de basis van de Sint-Jansbode, een tijdschrift dat de strijd aanbond tegen drankmisbruik. In 1862 
werden de activiteiten van de vereniging gevoelig uitgebreid door de organisatie van letterkundige 
avonden. De naam van de vereniging werd gewijzigd in Société chorale et littéraire des Mélophiles. Vrij 
snel evolueerden deze literaire avonden naar ware wetenschappelijke bijeenkomsten, waar 
diepgaande uiteenzettingen werden gehouden door specialisten terzake. Verschillende artikels waren 
de weerslag van lezingen die Constant Bamps voor de leden van de Société des Mélophiles de Hasselt 
gaf. Vanaf 1864 gaf de Société chorale et littéraire des Mélophiles een eigen bulletin uit met daarin 
bijdragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Vanaf 1868 beschikten de Mélophiles ook over 
een eigen bibliotheek, die ze voornamelijk via schenkingen en een ruildienst rond het Bulletin 
verworven hadden.  
 
Op wetenschappelijk vlak startte Bamps met een publicatie over "Les plantes rares des environs de 
Hasselt", verschenen in het Bulletin Royal de botanique de Belgique en een jaar later vervolgde hij met 
een artikel over een, voor ons land, nieuwe algensoort: "Note sur le Chara aspera Wild. Espèce nouvelle 
pour la flore belge", gepubliceerd in hetzelfde tijdschrift. Zijn eerste ornithologische publicatie (1882) 
was gewijd aan de vogels uit de Hasseltse omgeving. Hierin legt hij de nadruk op hun periodische 
levensverschijnselen. Voor Bamps was het niet alleen belangrijk van elk dier of plant dat men leert 
kennen de naam te weten, men moet ook op de hoogte zijn van hun levenswijze. Samen met E. 
Geraets, een Hasseltse advokaat die ouder was dan Bamps en lange tijd de leiding van de Melophilen 
op zich nam, schreef Bamps een Faune des oiseaux du Limbourg (1898), een publicatie die eveneens 
in het Bulletin de la section scientifique de la Société des Mélophiles de Hasselt werd uitgegeven door 
W. Klock. Dit artikel ging over roofvogels en spechten en werd aangekondigd als een eerste deel. Een 
vervolg kwam er echter nooit, waarschijnlijk omdat de ruime interesse van Bamps zich ondertussen in 
andere publicaties vertaalde.  
 
Geraets interesseerde zich voor tal van onderwerpen: folklore, archeologie, geologie, geschiedenis, 
doch in mindere mate dan Constant Bamps voor biologie. Toch is zijn artikel over de "Faune 
malacologique des environs de Hasselt" (Bulletin de la Société des Mélophiles, 9, 1882: 29-62) van de 
hoogste plank, hoewel het ten tijde van de publicatie onopgemerkt voorbijging. Verder onthouden we 
van Bamps een artikel, verschenen in Chasse et Pêche (1901) over de vangst van een Jan-van-gent in 
Runkelen, een kleine deelgemeente van Sint-Truiden. Naar de gewoonte van zijn tijd publiceerde 
Constant Bamps bijna uitsluitend in het Frans maar hij vermeldt wel telkens de Nederlandse naam. Dr. 
Bamps was bovendien een kritische onderzoeker. Het natuurwetenschappelijke werk van Bamps moet 
daarom vanuit een bijzonder standpunt beoordeeld worden. Het is niet echt baanbrekend omdat hij 
geen nieuwe soorten vermeldt maar zijn inventaris van de Limburgse vogels is wel volledig en zijn 
gegevens zijn betrouwbaar. Ten tijde van Bamps waren het bijzonder waardevolle documenten en 
Lameere heeft er gretig uit geput bij het samenstellen van zijn Faune de la Belgique. Vanaf mei 1904, 
een jaar na het overlijden van zijn echtgenote, verliet hij Hasselt, om zich in Elsene te gaan vestigen. 
Hij heeft toen vermoedelijk alle wetenschappelijke banden met Hasselt verbroken en hij werd lid van 
verschillende Brusselse verenigingen. Bamps treurde om het verlies van zijn vrouw. Hij werd ziek. 
Verscheidene keren reisde hij naar Nice, waar hij tevergeefs hoopte dat het gunstige klimaat van de 
Côte d'Azur hem genezing zou brengen. Op 3 april 1907 overleed Constant Bamps in Elsene na een 
rijkgevuld leven. 
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4.7 Julien Marc Deby 
 
Julien Marc Deby (1826-1895) was een Belgische botanist, microscoopdeskundige en diatomist. Hij 
studeerde voor ingenieur aan de Luikse en Brusselse universiteit, reisde nadien doorheen Midden-
Amerika en verbleef van 1854 tot 1859 in de Amerikaanse staat Georgia. Hij was gezant van de 
Belgische regering op de "Centennial Exposition" te 
Philadelphia in 1876 en vestigde zich vervolgens in 
Engeland. In 1848 publiceerde hij een Histoire naturelle de 
la Belgique, een tweedelig werk dat uitsluitend zoogdieren 
behandelt. Zijn collectie schelpen en kiezelwieren genoot 
wereldfaam. Zijn passie was intussen zijn beroep geworden. 
Broeder Joseph Héribaud (1841-1917), een bekend Frans 
botanicus, heeft het over de Belgische naturalist in zijn boek 
Les diatomées d’Auvergne:  

"Il y a près de quarante ans, nous dit le savant Deby, 
que je m'occupe pendant mes loisirs, hélas! trop peu 
nombreux, de l'étude des Diatomées. J'y ai trouvé, 
pendant cette longue partie de mon existence, un 
délassement bienfaisant, une récréation saine et de 
bon aloi, un plaisir continu, qui m'ont maintes fois 
fait oublier momentanément les petites et les 
grandes misères de la vie."173  

 
In 1848 beschreef Deby174 de eerste waarneming van een 
Dwerglijster Cathurus ustulatus in ons land. Deby had 
enkele dozijnen lijsters in handen gekregen en één exemplaar trok zijn aandacht. Vooraleer de lijsters 
in handen van de kok te geven, ging hij over tot de juiste determinatie:  

"Having received a few days since from Namur a present of several dozen thrushes and 
fieldfares [Kramsvogels]  destined for the table, I had the curiosity to inspect the parcel before 
passing it to the cook. One of the birds, by its small size, immediately attracted my attention. A 
nearer investigation showed me that it was very distinct from all our other indigenous species 
of the genus Turdus, so that I took a description of it, after which I had it carefully stuffed. Being 
desirous to discover its name, I perused attentively all the works on the birds of the northern 
hemisphere which I could consult, and have come to the conclusion that it is no other than 
Turdus minor of Latham. This bird has been a great puzzle to ornithologists in general, and that 
for two principal reasons; firstly, because Latham's description is not quite characteristic; and 
secondly, because the species is so rare, that Brehm is the only author who mentions it as a 
European bird175. This bird differs at first sight from Turdus viscivorus, Linn., by its three outer 

 
173 Librairie des sciences naturelles, Paul Klincksieck, 1893: 9. 
174 Note on the occurrence of Turdus minor of Latham, in Belgium. The Zoologist, 6, 1848: 1966-1968. 
175 Ook over de naamgeving was er veel discussie. In april 1807 schreef de Amerikaanse ornitholoog Alexander Wilson aan 
zijn landgenoot William Bartram: "The more I read and reflect on the subject, the more dissatisfied I am with the specific 
names which have been used by almost every writer. A name should, if possible, be expressive of some peculiarity in colour, 
conformation or habit; if it will equally apply to two different species, it is certainly an improper one. Is migratorius an epithet 
peculiarly applicable to the robin? Is it not equally to so almost every species of turdus we have? Europea has been applied 
by Pennant to our large sitta or nuthatch, which is certainly a different species from the European, the latter being destitute 
of the black head, neck, and shoulders of ours. Latham calls it carolinensis, but it is as much an inhabitant of Pennsylvania and 
New York as Carolina. The small red-bellied sitta is called canadensis by Latham, a name equally objectionable with the other. 
Turdus minor seems also improper; in short, I consider this part of the business as peculiarly perplexing; and I beg to have 
your opinion on the matter, particularly with respect to the birds I have mentioned, whether I shall hazard a new 
nomenclature, or, by copying, sanction what I do not approve of." Hoe het verder verliep is ons onbekend: "What Bartram’s 
reply was to this query is unknown. Interestingly, in Volume 1 of American Ornithology, Wilson maintained the offensive 
appellations of Turdus migratorius, Sitta carolinensis and Sitta canadensis for the American Robin, Whitebreasted and Red-
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tail quills which are not tipped with white; from Turdus pilaris, Linn., and Turdus migralorius, 
Linn. by its head, which is neither ash-colored nor gray; from Turdus musicus, Linn., by its wing-
coverts, which are not terminated by a whitish band, and by its breast, which is not brightly 
tinted with yellow; from Turdus iliacus, Linn., by the absence of the rufous stain on the flanks, 
and by the triangular shape of the dusky spots on the breast; from Turdus torquatus, Linn., T. 
merula, Linn., T. atrogularis, Temm., T. Naumannii, Temm., T. Sibiricus, Pall., T. solitarius, 
Swain., and T. aureus, Hol., by the general colour of the plumage; from Turdus pallidus. Pall., 
by the absence of a band on the wing-coverts as well as of white tips to the tail-quills; from 
Turdus auroreus. Pall., by the inferior wing-coverts, which are not brown; from Turdus dubius, 
Brehm. and T. ruficollis, Pall., by the breast, which is not tan-colored; from Turdus minor, 
Richardson, by its back, which is not "yellowish- brown, verging to orange-brown,'' and by the 
spots on its breast, which are clearly defined; from Turdus Wilsoni, Bonap., by the second wing-
quill, which is not equal to the fourth, and by its back, which is not brown; from Turdus silens, 
Swain., by the second wing-quill not being equal to the sixth, and by the quills, which are not 
tipped with white. It is, besides, much smaller than any of these birds, the Turdus minor of the 
'Fauna Boreali-Americana' excepted. This very rare thrush was unknown to Temminck. The 
head, nape, back, and rump are oil-green, of an uniform tint; the upper wing-coverts are of the 
same colour, and do not present the slightest traces of transverse bands as in Turdus musicus; 
the cheeks are yellowish, sprinkled with small dusky spots; the chin and throat are white, 
slightly tinted with yellow and spotless; the breast is white, inclining a little to very pale 
yellowish, and covered with numerous small dark triangular spots; these spots are smaller 
towards the throat, but become larger towards the lower parts, where their form becomes 
transversely oval; they cease along the middle of the abdomen, but extend some way along the 
flanks, where they soon verge into a large dusky-gray cloud which occupies the posterior 
portion of the flanks. The abdomen and under tail-coverts are pure white; the wing-quills are 
blackish, their exterior edge being very slightly bordered by a brownish line as in Turdus iliacus; 
the rectrices are brown above, grayish-black beneath; the under wing-coverts are white, with 
a few ashy spots; a black line preceded by a narrow yellow one descends from the angle of the 
bill, and extends along the sides of the throat; the upper mandible is blackish, the lower one 
yellow at the base; the rictus bears three or four stiff hairs; the legs, which are remarkably 
slight, are pale brownish. There exists no white supra-ocular band. The first wing-quill is 
rudimentary; the second is longer than the fourth; the third is the longest; the fifth is much 
shorter than the fourth; the sixth is much shorter than the fifth. The size of its body does not 
appear to be more than half that of Turdus musicus when they are laid side by side, and the bill 
is proportionally shorter than in that species. Latham's description of this bird says that it has 
dusky spots on a white ground on the "breast; that the remainder of the under parts are white; 
that the back is olive brown; that the tail and wing-quills are brownish; and that the length is 
about seven inches. This answers to my bird, but these words might be applied to at least 
twenty different sorts of thrushes, were it not for the small size indicated."  

 
Nog steeds in Zoologist publiceerde Julien Marc Deby in de jaren 1845 en 1846 zijn "Notes on the Birds 
of Belgium", verspreid over negen bijdragen, die hij ondertekende met een verengelste voornaam: 
Julian. 
 
Het opzet was zeer bescheiden: 

 "Believing a few remarks on the migrations and occasional appearance of the birds, which 
myself and several conscientious naturalists have observed in Belgium, might prove interesting 

 
breasted Nuthatches. By the time he published Volume 5, perhaps emboldened by his success, re-named the Hermit Thrush, 
Turdus solitarius. After Wilson’s death, both Charles Lucian Bonaparte, in his continuation of Wilson’s work, and John James 
Audubon, in his Ornithological Biography revert to the earlier nomenclature, Turdus minor." schrijf Jeff Holt in Cassinia, 71, 
2004-2005: 30. 
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to your readers, as it will enable them to compare notes and dates, I have taken the liberty of 
forwarding you these lines, for insertion in your ‘Zoologist’ […]."176  

 
Maar de "few remarks" werden uiteindelijk 40 pagina’s. De vogels werden keurig opgesplitst in zeven 
categoriën: inheemse landvogels die het ganse jaar aanwezig zijn; landvogels die hier broeden maar in 
de winter afwezig zijn; landvogels die tweemaal doortrekken maar hier niet broeden; landvogels die 
tijdens de winter aanwezig zijn maar ons tijdens de lente verlaten; zeldzame landvogels; watervogels 
die regelmatig tijdens de trek aanwezig zijn en ten slotte zeldzame watervogels. Hij beëindigt zijn reeks 
bijdragen met volgende vaststelling:  
 "[…] I may observe that not many kingdoms of so small an extent can boast of a Fauna so 
 varied as ours."177  
 
Dat schreef hij zelf toe aan het feit dat ons land zich op de trekwegen bevond, aan het zachte klimaat, 
de rijkelijke aanwezigheid van voedsel "and its surface is so diversified that nearly every species of bird 
(except such as frequent Rocky shores) may find localities suited to their habits."178   
 
Deby beklemtoont wel dat zijn bijdragen, ondanks het feit dat hij 268 soorten bespreekt, slechts ‘notes’ 
zijn. Van de 268 soorten zijn er slechts 54 echt inheems en van de resterende 214, die op doortocht of 
eerder zelden worden waargenomen, zijn er bij Deby 55 die in het voorjaar opduiken, hier broeden en 
ons land tegen de winter verlaten. Zevenentwintig komen hier aan in de herfst en brengen de winter 
door in België en 62 zijn regelmatige dwaalgasten die noch nestelen, noch overwinteren.  Deby voegde 
hier aan toe: 

 "to this number may probably be added some twenty or thirty other species which will be 
discovered to occur occasionally on our coast or in our forests, and which have been found in 
neighbouring parts of France, Holland, or Germany."179  
 

Al bij al had Deby in het midden van de 19de eeuw een realistische kijk op onze avifauna. Deby is tevens 
de auteur van een imposante Biblioteca debyana, een overzicht van publicaties die hij zelf in zijn 
bibliotheek bezat over natuurwetenschappen met een speciale aandacht voor werken en artikels over 
microscopie. 
 
 

4.8 Laurent Coopman 
  
Coopman was "secrétaire à vie" van de Société Ornithologique de l’Est de la Belgique. Als jongeling viel 
hij al op: hij was groot van gestalte, nieuwsgierig en zijn monocle bengelde altijd aan een touwtje. Ook 
toen hij als journalist in zijn geboortestad Verviers werkzaam was bij de lokale krant Le Jour, liep hij in 
de kijker door zijn alertheid en intelligentie maar niemand wist dat hij een verborgen tweede bestaan 
leidde. Het echte leven speelde zich voor hem in de natuur af. Daar bracht hij al zijn vrije tijd door met 
observeren. Alleen enkele bevriende ornithologen waren op de hoogte en konden zijn kennis beamen 
en wisten dat hij bovendien een uitstekende aquarelschilder was.  
 
Verviers roept onmiddellijk het beeld van een grijze industriestad op. Laurent Coopman wist nochtans 
als geen ander de natuur in de omgeving te waarderen. Het land van de Vesder en Verviers zijn niet 
zomaar een streek en een stad met een interessant industrieel verleden. Het prachtige landschap 
bestaat uit weilanden, kleine steden, pittoreske dorpjes en uitgestrekte bossen. Ten noorden van 
Verviers bevindt zich het plateau van Herve, ten oosten het Hertogenwald en de Hoge Venen liggen 

 
176 Deby M. J., 1845. Notes on the birds of Belgium. Zoologist, 3: 813. 
177 Deby M.J., 1845. Notes on the birds of Belgium. Zoologist, 4: 1259. 
178 Ibidem. 
179 Ibidem. 
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op een boogscheut verwijderd. De landschappelijke verscheidenheid staat ook garant voor een rijke 
avifauna. De streek vormde een uniek onderzoeksterrein voor de naturalist die Laurent Coopman was.  
 
Naar aanleiding van een tentoonstelling die de Société Ornithologique de l’Est de la Belgique in 1927 
in Verviers organiseerde, was prins Joachim Murat, ondervoorzitter van de Société nationale 
d’Acclimatation de France en zijn echtgenote sterk onder de indruk van de 150 aquarellen die 
Coopman er tentoonstelde. "A la prière de ces illustres visiteurs, un spécimen fut adressé au 
préparateur du musée d’Histoire naturelle de France [in Parijs] pour initier au procédé du novateur" 
schrijft Jean Wisimus in zijn inleiding op Au coin du bois, observations ornithologiques180 van Coopman. 
Bij het verschijnen van Coopmans boek werd de wens uitgedrukt dat er een tweede deel over 
zoogdieren zou komen maar deze wens is nooit werkelijkheid 
geworden. Coopman was de man achter de schermen bij de 
jaarlijkse "exposition internationale d'oiseaux vivants de la S. O. C. 
B". Hij werd bijgestaan door Alfred Sacré, voorzitter van de Société 
Ornithologique du Centre de la Belgique en ridder van Havre. Naast 
de traditionele kooivogels vielen er in 1914 ook een Paapje, een 
Waterpieper en een Grote Pieper te bewonderen tussen de 
Haakbekken en Pestvogels. In dat jaar was de tentoonstelling 
volgens Coopman "une des plus belles que nous ayons eue dans le 
pays". De prijzen werden behaald met een Draaihals en een 
Waterspreeuw. Dit soort van evenementen droeg bij tot de 
populariteit van de ornithologie in ons land: 

"Le mouvement ornithologique qui, depuis quelques années, 
s'est dessiné en Belgique, a  pris, en ces derniers mois, une 
ampleur considérable et vient de faire à l'occasion de  l'exposition 
de Liège un bond formidable." 
 
Er werden in 1914 niet minder dan 1059 vogels tentoongesteld en er waren 4600 betalende bezoekers. 
Ongeveer 2800 leerlingen uit de Luikse scholen brachten een bezoek, alsook "les membres et leurs 
dames des sociétés ornithologiques de Belgique, soit environ 8000 entrées." In zijn verslag was L. 
Cuisinier dan ook uitermate enthousiast over de toekomst:   
"C'est la première fois que semblables chiffres sont atteints. Et, étant donné l'élan des  amateurs 
belges et étrangers, il nous est permis de croire que ces nombres seront dépassés encore dans 
l'avenir."181 
 
Het succes dat de Société Ornithologique de l’Est De la Belgique op de "Exposition internationale de 
Paris" oogste, was ook grotendeels te danken aan Coopman "qui seul prépara complètement les 

tableaux de détermination" (Le Gerfaut, 1914: 128). De laureaten 
werden bekroond met een medaille. 
 
Aangezien Coopman een veelzijdige naturalist en perfect 
observator was, wordt het gedrag van zoogdieren her en der wel 
vermeld in zijn Au coin du bois. De schrijfstijl van Laurent 
Coopman doet denken aan deze van Frans Segers wanneer hij het 

over de Kempische vogels heeft. Het is jammer dat de auteur als 
illustraties zwartwit foto’s gebruikt heeft in plaats van zijn eigen 

aquarellen. L. Coopman heeft een drietal artikels182 in Franse tijdschriften gepubliceerd, waarvan twee 

 
180 Société Ornithologique de l’Est de la Belgique – Journal "Le Jour", Verviers. 
181 La IIIe exposition annuelle et internationale d’oiseaux vivants de la S.O.L. Le Gerfaut, 14, 1914: 31.  
182 Coopman L., 1914. Le Jaseur de Bohême en Belgique. Revue Française d’Ornithologie, 3: 327-329; Coopman L., 1921. Le 
transport des jeunes par les Rapaces. Revue Française d’Ornithologie, 7: 145-146 en Coopman L., 1925. Les aberrations du 
plumage des oiseaux. La Nature, n° 2669: 337-341. 

               Eerste prijs 1913 
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in de toonaangevende Revue Française d’Ornithologie en een derde, over afwijkingen in het 
verenkleed, in een eerder vulgariserende publicatie. In eigen land publiceerde hij, naast zijn talrijke 
bijdragen in Le Gerfaut, vooral gewijd aan de avifauna van de Hoge Venen, ook nog verschillende 
andere artikels in de Bulletin mensuel de la Ligue nationale belge des tendeurs et amateurs d’oiseaux. 
Verder onthouden we van hem Quelques notes sur les oiseaux de l’Est de la Belgique183, een bescheiden 
werkje dat hij opdroeg aan Alfred Sacré, oprichter en voorzitter van de Société ornithologique de l’Est 
de la Belgique. 
 

 
4.9 Louisa Stappaerts 
 
Louise Ruelens of Louisa Stappaerts, geboren in Antwerpen in 1818 en overleden te Elsene in 1884, is 
de geschiedenis ingegaan als een vrij belangrijke figuur uit de late romantiek van de Frans-Belgische 
letterkunde. Als liberale voorvechtster genoot zij veel respect en haar populaire gedichten werden op 

ruime schaal verspreid. Wat weinigen weten is dat zij in 
1860 het boekje Les Passereaux de la France et de la 
Belgique184 uitgaf. Dit werkje, net geen 160 bladzijden dik, is 
geen hoog wetenschappelijke publicatie. Nu zouden we dit 
boek als vulgariserend bestempelen maar in de 19de eeuw 
was het lezerspubliek veel beperkter, minder onderlegd en 
was er toch enige voorkennis vereist om de inleiding te 
begrijpen. Hierin beschrijft ze "à grands traits la 
physionomie des passereaux de nos climats". Voor de 
classificatie heeft Louisa Stappaerts zich bebaseerd op de 
Tableau élémentaire d'ornithologie, ou Histoire naturelle 
des oiseaux que l'on rencontre communément en France van 
Sébastien Gérardin185. Gérardin was in elk facet van de 
"histoire naturelle" geïnteresseerd en was bijgevolg niet 
louter ornitholoog. Bovendien was zijn systematiek al 
aangepast en verbeterd geworden. 
 
L. Stappaerts had zich kunnen tevreden stellen met het 
kopiëren of het samenvatten van bestaande naslagwerken 
maar dat heeft ze niet gedaan. In Les Passereaux de la 
France et de la Belgique geeft ze een vrij eigenzinnige 
indeling van de zangvogelsoorten maar inhoudelijk is de 

informatie min of meer betrouwbaar. De Scharrelaar, bijvoorbeeld, kende ze minder goed en dus 
schrijft ze:  

"Le Rollier est d’un naturel très-sauvage et son passage est si rapide qu’on n’a guère pu étudier 
ses mœurs dans nos pays."  

 
Het weze haar vergeven want deze soort was geen alledaagse verschijning tijdens de zomermaanden. 
Het opzet van het boek is duidelijk geformuleerd:  

"Nous passons de même légèrement sur l’histoire des oiseaux dont les mœurs ne présentent 
rien de saillant, redoutant de donner à ce livre écrit pour les jeunes gens, l’apparence d’un livre 
sérieux; c’est un délassement d’esprit et non une étude que nous avons voulu offrir."  

 

 
183 Nautet Hans, Verviers, 1920. 
184 Veuve Parent et fils, Bruxelles. 
185 Tourneisen fils, Paris, 1806. 
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Om alle misverstanden te vermijden mogen we niet uit het oog verliezen dat Louisa Stappaerts in 
hoofdzaak dichteres en romanschrijfster was en geen ornithologe.   
 
 

4.10 Jean Vincent 
 
Jean-Joseph of Jean Vincent, werd geboren in Sint-Joost-ten-
Noode op 13 december 1851. Hij overleed in Vorst op 28 
september 1932. We kennen hem vooral als wetenschapper 
en weerkundige en in die hoedanigheid was hij tevens de 
eerste directeur van het Koninklijk Weerkundig Instituut, bij 
de oprichting ervan in 1913. Naast zijn beroepstaken ging zijn 
interesse uit naar verscheidene onderwerpen, waaronder 
vogels.  
 
Zo publiceerde hij in 1894, Nos oiseaux186, een werkje dat een 
groot succes kende in ons land maar nu zo goed als 
onvindbaar is, op enkele belangrijke bibliotheken na. De 
gegevens zijn in die mate betrouwbaar dat de auteurs van de 
Atlas des oiseaux nicheurs de Bruxelles 1989-1991, 
gecoördineerd door Didier Rabosée (1995), er geregeld naar 
verwijzen voor cijfermatertariaal dat elders moeilijk vindbaar 
is.  J. Vincent werkte immers zeer nauwgezet. Zijn 
werkcapaciteit was spreekwoordelijk groot en hij had de 
gewoonte voor elk onderwerp dat hij aansneed eerst een 
uitvoerige bibliografie aan te leggen en vervolgens zijn onderzoek te starten.  
 
De belangstelling voor vogels was gelinkt aan zijn ambt. Vincent was geboeid door de invloed van de 
veranderende weersomstandigheden op vogels en door hun trekgedrag. Gewapend met zijn 
bevindingen stond hij Edmond de Selys-Longchamps bij: "M. Vincent a fourni régulièrement des tables 
très-complètes pour les environs de Bruxelles"187. Vincent werkte bij het schrijven van dit boek ook 
bijzonder systematisch: om een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van de vogels die in België 
konden worden aangetroffen deed hij een eerste inventarisatie in de winter, "Le commencement de 
l’hiver est […] une époque très favorable pour entamer nos études ornithologiques."188 In het voorjaar 
was het moment aangebroken om specifiek de zang te bestuderen en om de "nouvelles espèces à 
mesure qu’elles se montrent"189 te bestuderen. Tegelijkertijd had hij oog voor de trekvogels "qui 
traversent notre pays"190 zonder evenwel neer te strijken. Deze werkwijze werd herhaald tot het jaar 
rond was en voortdurend werden de notities aangevuld en verbeterd. Aangezien J. Vincent de 
"diverses stations de notre canton"191 bezocht, was de actieradius beperkt: "Cet ouvrage ne pourrait, 
en toute rigueur, servir de guide qu’aux environs de Bruxelles, jusqu’à une distance de quelques lieues 
vers le sud et le sud-est."192, zeg maar het Hoofdstedelijk Gewest en Waals-Brabant. Jean Vincent 
besefte zelf maar al te goed de geografische beperktheid van zijn onderzoeksgebied:  

 
186 Vincent J., 1894. Nos Oiseaux, Hayez, Bruxelles. 
187 Observations sur les phénomènes périodiques du règne animal, et particulièrement sur les migrations des oiseaux en 
Belgique, de 1841 à 1846. Mémoires de l'Académie royale des sciences des lettres et des beaux-arts de Belgique, 25: 6. 
188 Vincent J., 1898. Nos Oiseaux, Georges Balat, Bruxelles: IV. 
189 Vincent J., 1898. Op. cit.: V. 
190 Vincent J., 1898. Ibidem. 
191 Vincent J., 1898. Op. cit.: IV. 
192 Vincent J., 1898. Op. cit.: VII. 
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"La Campine et les parties montagneuses de la Belgique ont un petit nombre de rapaces et de 
passereaux que l’on n’observe jamais près de Bruxelles. Nous les mentionnons dans un 
appendice, avec quelques renseignements que nous empruntons à des auteurs dignes de foi."193  

 
Voor Vlaanderen waren de contactpersonen de heren Edgard Claes uit Hasselt en August Croegaert 
van Antwerpen. De eerste, een ervaren ornitholoog maar ook verwoede jager, stelde ongeveer 
tweederde van de verzameling van Constant Bamps samen, de laatste bezat een indrukwekkende 
verzameling balgen. Ook al heeft hij zelf niet gepubliceerd, "il a largement collaboré à plusieurs travaux 
[…] par ses renseignements très exacts"194 merkte Marcel de Contreras terecht op. Jean Vincent en zijn 
broer, die verbonden was aan het natuurhistorisch museum te Brussel, hadden ook een mooie 
privécollectie uitgebouwd, die uiteraard niet kon optornen tegen deze van Bernard du Bus, de markies 
van Wavrin, Edmond de Selys-Longchamps, Pierre-Joseph Van Beneden, Charles-Frédéric Dubois, 
Raoul Warocqué, Isidore Bovie, Jules de Lafontaine, baron Lambert Trudon Antoine de Pitteurs uit 
Budingen, burggraaf de Spoelbergh, Alfred Quinet, Alfred Sacré of deze van de Fransmannen de 
Meesemaecker uit Bergues – met enkele duizenden balgen - en C.-D. Degland uit Rijsel, "bien qu’elles 

se trouvent un peu au delà de notre 
frontière."195  
 
We nemen hier vluchtig de 
gelegenheid te baat om even uit te 
wijden over enkele van deze 
belangrijke vogelverzamelingen, 
waarvan sommige lange tijd de sporen 
meedroegen van de Eerste 
Wereldoorlog. Vogelverzamelingen 
waren in de 19de eeuw veel meer dan 
nu een opportuniteit om zeldzame 
soorten van dichtbij te bestuderen... 
en om mee te pronken. 
 
Ook in eigen land was de 
oorlogschade aan verscheidene 

collecties groot en sommige gingen tijdens de Eerste Wereldoorlog in de vlammen op of werden deels 
gestolen: deze van burggraaf Octave de Cossée de Maulde, uit Ramegnies-Chin bevatte ‘slechts’ 400 
stuks; bij de brand in het kasteel van Zillebeek, bij Ieper, werd de collectie van baron de Vinck vernield. 
De essentie van de eigendom die aan de familie de Vinck toebehoorde, maakt sinds het begin van de 
jaren 1950 het familiepark Bellewaerde uit. Het park opende voor volwassenen als vogelpark, waar ze 
konden kijken naar exotische vogels, en waar kinderen zich nu kunnen uitleven tussen de mechanische 
poppen van Kabouterland.  
 
De verzameling opgezette vogels van Gaston de Vinck was niet zo bijzonder uitgebreid maar bevatte 
enkele zeldzaamheden, zoals een Canadese Gans die in de tuin van het kasteel geschoten was. Op die 
manier verschafte de verzameling wel een beeld van de lokale avifauna. De verzameling van de heer 
Bisschops uit Mechelen bevatte vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog op zijn minst 2000 
inheemse vogels. Meer dan 800, uiteraard – of moeten we zeggen bij toeval - de meest waardevolle, 
waren bij de terugkeer van de eigenaar ontvreemd.  
 

 
193 Ibidem. 
194 De Contreras M., 1912. Des mutations dans les collections ornithologiques. Le Gerfaut, 2: 21. 
195 De Selys-Longchamps E.,  1854. Sur la faune de Belgique. Bulletins de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des 
Beaux-arts de Belgique, 21: 1026. 

          collectie Degland, een blik achter de schermen 
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4.11 Henri Plon 
 
Van deze illustere onbekende, wordt het enige ornithologische werk dat hij in 1900 publiceerde, Les 
oiseaux du pays, Leurs mœurs, leurs chants, leurs caractères196 zelfs niet in de Bibliographie 
ornithologique française (1948) van Ronsil vermeld, een naslagwerk dat nochtans maar weinig hiaten 
vertoont. Om die reden alleen al is dit boek over Europese vogelsoorten zeer zeldzaam. H. Plon 
interesseerde zich van kindsbeen af voor vogels en het boek is het resultaat van een jarenlange 
ervaring op het terrein en een grondige studie. Plon was goed op de hoogte van de publicaties die op 
het einde van de 19de eeuw bestonden maar ergerde zich blauw aan sommige van hen: "Ce qui me 
répugnait surtout, c’était de voir que tous ces auteurs semblaient s’entendre pour indiquer, avant tout, 
les moyens plus ou moins barbares de capturer les oiseaux"197. Hij maakte een uitzondering voor Les 
Oiseaux de l’Europe et leurs œufs van Charles-Frédéric Dubois, "le seul qui puisse être lu avec 
confiance". Bovendien stelde hij heel wat lacunes vast in de werken die hij had geraadpleegd. Hij was 
een fervente tegenstander van hanengevechten en verfoeide het blindmaken van vinken voor 
zangwedstrijden.    
 

 
4.12 Alfred Sacré 
 
Alfred Sacré werd niet alleen door Karel Dupond hoog in het 
vaandel gedragen omwille van zijn "très intéressantes 
observations sur la faune ornithologique subalpine de la 
Belgique"198. Marcel de Contreras heeft het over "le 
sympathique président de la S. O. E. B. qui, à travers mille 
difficultés, avec une vaillance sans pareille, et ce depuis de 
longues années, a su former ces extraordinaires amateurs 
d'oiseaux indigènes que sont tous les membres de la S. O. E. 
B.";  Alphonse Dubois over "l'honorable président de la S. O. 
E .B" en Laurent Coopman onderstreept "l'inlassable activité, 
l'autorité et la science étonnante du président de l'Est, M, 
Alfred Sacré". 
 
Sacré bezat een indrukwekkende collectie balgen en bij zijn 
overlijden op 20 juli 1917, wist Marcel de Contreras ervoor 
te zorgen dat de verzameling werd overgeheveld naar het 
natuurhistorisch museum in Brussel. Zijn kennis van 
inheemse vogelsoorten, vooral uit de Ardennen, benutte 
Sacré bij het schrijven, tijdens de oorlogsjaren die hem – 
volgens Dupond - "des loisirs forcés" opleverden, van zijn Guide pratique de l’amateur d’oiseaux de 
chant et d’agrément, uitgegeven in Brussel, met de hulp van M. de Contreras en het tijdschrift Chasse 
et pêche. Hoewel ook K. Dupond hoog opliep met de ervaring van deze ornitholoog, die zichzelf in mei 
1917 had uitgeroepen tot "Président fondateur à vie de la Société ornithologique de l'Est de la 
Belgique", gaan we niet verder in op zijn persoonlijkheid. Zijn populaire Guide is ook uitsluitend gericht 
tot kwekers van exotische kooivogels. Zijn levenslang voorzitterschap zou vlug teneinde zijn en het 
succes van zijn publicatie heeft hij niet meegemaakt. De Contreras toonde hem het eerste exemplaar 
dat van de pers gerold was op zijn sterfbed. A. Sacré publiceerde in Le Gerfaut een interessant artikel 
over kanaries en een ander over de Sprinkhaanzanger199. 

 
196 Georges Balat, Bruxelles. 
197 Plon H., Les oiseaux du pays, leurs mœurs, leurs chants, leurs caractères: 9. 
198 Dupond C., 1920. En Belgique pendant l’occupation. Revue d'histoire naturelle appliquée. Deuxième partie. l'Oiseau, 1: 54. 
199 Venturons et Cini. Le Gerfaut, 13 en La Locustelle tachetée dans l’est de la Belgique. Le Gerfaut, 13. 
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4.13 Maximilien Simon de Lalaing, Octave Leschevin & Victor Bennert 
 
Het huis de Lalaing herbergt een belangrijke adellijke familie, afkomstig uit de provincie Henegouwen. 
Maximilien Simon werd geboren in Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) op 4 augustus 1869. Hij was 
lange tijd woonachtig in Oostkamp, bij Brugge, waar hij op 28 juli 1943 overleed. De Lalaing kwam 
geregeld jagen in het Zwin en in de Dievegatkreek in Knokke-Heist. Vanaf 1900 deed deze verwoede 
verzamelaar er veel vangsten en waarnemingen en hij bezat dan ook een indrukwekkende verzameling 
opgezette vogels. Hij was medewerker aan het Koninklijk Natuurhistorisch Museum waar een deel van 
zijn collectie, mooi geklasseerd, terug te vinden is. Gelukkig maar waar want de rest van zijn 

verzameling raakte bij zijn overlijden in 1943 
verspreid. Georges van Havre en Léon Lippens hebben 
nog tijdig een inventarislijst weten op te stellen. 
Maximilien Simon de Lalaing lag mee aan de basis van 
het Belgisch ringwerk dat in 1928 van start ging onder 
de leiding van ridder van Havre en Karel Dupond. 
 
Het is bijzonder jammer dat M. de Lalaing en zijn 
kompaan, Victor Bennert, hun waarnemingen, verricht 
in het Zwin, in de IJzermonding te Nieuwpoort en in de 
overstroomde gebieden aan de IJzer, van 1919 tot 
1922, nooit gepubliceerd hebben. Bennert was 
geboren in het Henegouwse Jumet, toen Frans 
grondgebied, op 22 augustus 1866. Als gevolg van de 
Oostenrijks-Pruisische oorlog van 1866 en de 
onverwacht snelle overwinning van Pruisen op 
Oostenrijk had Frankrijk voldoende redenen om 
compensaties te 
eisen. Zo werd 
afstand gedaan van 
de provincie 
Henegouwen en 
verkreeg Bennert, op 

26 februari 1891, de Belgische nationaliteit of “la grande 
naturalisation” op basis van de wet van 6 augustus 1881. Het had veel 
sneller kunnen geschieden maar Bennert had deze kans eerder aan 
zijn neus laten voorbijgaan. Hij verbleef sinds september 1877 in ons 
land, meer bepaald in Brussel, was in 1891 vrijgezel en studeerde voor 
ingenieur aan de Brusselse universiteit en had bovendien zijn 
legerdienst in ons land vervuld. Niets lag nog in de weg om Belg te 
worden. Van Bennert kennen we slechts La chasse et la tenderie - 
Règlementation & technique, een boek dat hij samen met Octave 
Leschevin, jurist en secretaris van de Conseil supérieur de la chasse, in 1922 in Brussel publiceerde bij 
Charles Bulens & Co.  
 
Bennert, die in 1947 overleed, was intussen van gewoon lid, via secretaris opgeklommen tot voorzitter 
van de Hoge Raad van de Jacht. Zelfs vóór de Eerste Wereldoorlog bracht hij eieren van Grauwe Ganzen 
mee uit Zweden en Noorwegen om ze thuis uit te broeden en vervolgens de jonge kuikens te laten 
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opgroeien in zijn privédomein. Dit bracht later Thierry Robyns de Schneidauer op het idee om hetzelfde 
procédé toe te passen in het Zwin200.  
 
Leschevin, daarentegen, heeft meerdere publicaties over de jacht op zijn actief, vooral over 
jachtwapens en -honden. Hij publiceerde geregeld in het tijdschrift Chasse et Pêche en was tevens een 
getalenteerde kunstschilder die kon wedijveren met de grote namen uit de impressionistische periode.  
 
 

4.14 Pierre-Auguste-Joseph Drapiez 
 
Deze natuurkundige werd geboren op 28 augustus 1778 in Rijsel en overleed op 28 december 1856 in 
Brussel. Hij volgde de opleiding wetenschappen aan de vermaarde Parijse Ecole Polytechnique en werd 
er onmiddellijk na zijn afstuderen tot repetitor voor het college chemie benoemd. Korte tijd daarna 
trad hij in dienst van Napoleon, die hij volgde op diens campagnes in Italië en Egypte. Na zijn terugkeer 
leidde hij in Rijsel de plaatselijke school voor scheikunde en startte hij een suikerraffinaderij op. Na de 
Restauratie vluchtte Drapiez, ten gevolge van de samenzwering tegen Napoleon, naar Brussel. Hij 
huwde in ons land en zou er tot het einde van zijn dagen blijven. In 1824 werd hij aangesteld als leraar 
aan het Atheneum van Brussel voor de aanvullende lessen scheikunde. In 1826 bood men hem de 
leerstoel chemie en natuurkunde van het Museum voor Wetenschappen en Letteren aan, dat even 
tevoren, in 1826, door het Nederlandse bewind was opgericht. Hij bleef er op post tot 1829. Toen in 
1834, na de Belgische onafhankelijkheid, de Koninklijke Militaire School werd opgericht, werd Drapiez 
als examinator voor fysica en chemie aangesteld. Hij vervulde deze functie de daaropvolgende veertien 
jaar. Drapiez was een van de stichtende leden van de Société royale d’horticulture de Belgique, een 
vereniging die Brussel van een botanische tuin wilde voorzien. Volgens kenners één van de mooiste 
realisaties in Europa. De goede contacten van Drapiez met de Brusselse topklassse én met Willem I 
betekenden voor dit project een waardevolle steun. Drapiez was ook lid van de commissie van het 
natuurhistorisch museum, dat in 1842 werd opgericht. Een groot deel van de collectie was door 
Drapiez verzameld.  

 

Samen met Van Beneden, Wesmael, Lacordaire en Cantraine 
onderzocht Drapiez, vooraleer dat de stukken een plaats 
kregen in de museumcollectie, een dertigtal skeletten, 
ongeveer 500 opgezette zoogdieren en naar schatting 3000 
balgen van vogels die afkomstig waren uit de collectie van 
prins Charles de Lorraine. In tegenstelling tot Drapiez heeft 
professor Cantraine, die bekend stond om zijn talrijke reizen 
naar het Middellandse Zeegebied en de notities die hij aan 

Coenraad Temminck overhandigde, geen geschriften over de Belgische ornithologie nagelaten. Hij 
bezorgde wel informatie over de vogeltrek aan Edmond de Selys-Longchamps: "M. le professeur 
Cantraine nous a communiqué tout ce que ses loisirs lui ont permis de recueillir"201. 

Drapiez bezat ook een imposante privéverzameling. Drapiez zette zelf de vogels op en had een zalf 
bedacht, op basis van arsenicum, die een betere conservering waarborgde.  

 
200 De Schneidauer T.R., 1968. La population expérimentale d'Oies Cendrées dans la reserve du Zwin. Ardea 56 (3-4): 228 - 
247. 
201 Observations sur les phénomènes périodiques du règne animal, et particulièrement sur les migrations des oiseaux en 
Belgique, de 1841 à 1846. Mémoires de l'Académie royale des sciences des lettres et des beaux-arts de Belgique, 25: 6. 
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Zijn verzameling roofvogels bevatte enkele 
uitzonderlijke stukken wat Drapiez herhaaldelijk het 
bezoek van prins Charles-Lucien Bonaparte, zelf een 
ervaren ornitholoog, goed bevriend met Hermann 
Schlegel, opleverde. Na zijn overlijden werd het 
grootste deel van de collectie roofvogels, samen met 
enkele andere merkwaardige stukken, aan het 
museum van de stad Leuven verkocht. Wat 
overbleef, werd door zijn weduwe aan een 
privéverzamelaar geschonken. Naast verscheidene 
publicaties over scheikunde, entomologie, botanica 
een werk over mineralogie is hij ook de auteur van 
een Résumé d'ornithologie ou d'histoire naturelle des 
oiseaux202, een Traité élémentaire d’ornithologie ou 
d’histoire naturelle des oiseaux203 en Dictionnaire 
classique des sciences naturelles bestaande uit 10 
delen met ongeveer 200 met de hand ingekleurde 
platen. Het eerste werk beschreef de "caractères, 
l'anatomie, la physiologie, les moeurs, la géographie, 
les fossiles, la classification de ces animaux, avec la 
description et l'histoire des familles et des genres: 
précédé d'une 

introduction 
historique, et 

suivi d'une biographie, d'une bibliographie et d'un vocabulaire". De 
48 bijgevoegde lithografieën vormden een "collection de figures 
représentant les oiseaux qui peuvent servir de types pour chaque 
famille", m.a.w. 48 platen die typevoorbeelden weergaven van de 
voornaamste vogelfamiles. De Traité élémentaire d’ornithologie 
was een werk dat 300 pagina’s telde en eveneens 48 platen 
bevatte. Het maakte deel uit van de "Encyclopédie portative", een 
reeks boeken in pocketformaat die onder de leiding van C. Bailly 
de Merlieux werden uitgegeven. Drapiez had zich ook nog aan een 
Essai d’une faune du Nord de la France204 gewaagd. Dit werk werd 
in 1808 in Rijsel bij Marlier gepubliceerd. Dit vrijwel onbekende 
werk onderging hetzelfde lot als Les oiseaux du pays, Leurs mœurs, 
leurs chants, leurs caractères van Henri Plon: het raakte geheel 
onterecht in de vergetelheid en ontbreekt in de bibliografie van 
Ronsil. Naast zijn talrijke bijdragen aan wetenschappelijke werken, 
schreef P.A.J. Drapiez eigenhandig meer dan 45 naslagwerken. Zijn 
interesse ging overduidelijk uit naar de “Drie Rijken van de natuur”: 
planten, dieren en mineralen, maar ook fossielen - de 
paleontologie was toen nog een gloednieuwe wetenschap – verdiende zijn aandacht. De Académie 
royale des sciences et belles lettres de Bruxelles had een wedstrijd uitgeschreven met als opdracht de 
provincie Henegouwen geologisch, mineralogisch en paleontologische te bespreken. Anders gezegd 
wilde men wilde meer weten over de ondergrond en de aanwezigheid van gesteenten en daarnaast 

 
202 Bureau de l’Encyclopédie portative, Paris, 1829. 
203 Mairet et Fournier, Paris, 1842. 
204 Marlier, Lille, 1808. 

Uit de Dictionnaire classique des 

sciences naturelles 
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fossielen in kaart brengen. Drapiez stuurde zijn bijdrage in en deze werd, op voorstel van Omalius 
d'Halloy, in 1821 bekroond.  

In zijn Règne animal (1817) vermeldt Georges Cuvier P.A.J. Drapiez in verband met nieuw ontdekte 
soorten zoogdieren, vogels en reptielen. Drapiez is, in de loop van de geschiedenis, onterecht 
verwaarloosd geworden, "[il] appartient à cette noble phalange de génies spontanés que la fin du siècle 
dernier a vu naître, et son nom, souvent associé aux noms glorieux de Cuvier, de Gay-Lussac, […] ne 
saurait tomber dans l’oubli" lezen we in de Journal d’Horticulture pratique de la Belgique205 kort na zijn 
overlijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
205 1857: 387. 
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5 Bekende ornithologen vóór van Havre 
 
5.1 Michel-Edmond de Selys-Longchamps 
 
Michel-Edmond de Selys werd op 25 mei 1813 in Parijs geboren als zoon van Michel-Laurent de Selys-
Longchamps, welke burgemeester van de stad Luik was. Michel-Edmond, die we verder regelmatig 
gewoon Edmond zullen noemen, overleed in Luik op 11 december 1900. In 1816 ontmoette hij voor 
het eerst zijn vader op het domein Longchamps. Door de politieke verwikkelingen in ons land, dat toen 
deel uitmaakte van het Napoleontische keizerrijk, was deze toen weerhouden. Vanaf 1823 startte 

Michel-Edmond met het opbouwen van 
zijn collectie van vogels, eieren, 
vlinders.... Dit tot ergernis van zijn vader. 
Zo lezen we bij één van zijn biografen:  
"Beaucoup d'enfants cherchent des nids, 
soufflent des oeufs et font la chasse aux 
papillons, puis se fatiguent de ce qui ne 
fut qu'un jeu et s'occupent d'autre chose. 
Mais chez de Selys, la passion de l'histoire 
naturelle était sérieuse, et loin de 
s'affaiblir après son retour à Paris, 
continua à se développer malgré le séjour 
à la ville et malgré le mécontentement de 
son père qui craignait avec quelque 
raison que cette vocation n'eût un effet 
déplorable sur les autres études."206 
 
Edmond zou pas definitief, met zijn 
moeder en zus, in 1827 in België komen 
wonen, afwisselend op het 
familiedomein te Longchamps en in Luik. 
Het prachtige en uitgestrekte domein 
van Longchamps wakkerde zijn interesse 

voor de natuur aan en samen met Henri Stephens, de tuinman van de Luikse universiteit, begon 
Michel-Edmond op het domein van Longchamps een plantenboek aan te leggen, eerst volgens de 
methode van Linnaeus, vervolgens volgens die van Jussieu. Het verzamelen liep van een leien dakje. 
Op 6 november 1828, ontwierp Jean-Jacques Schoffeniels, schrijnwerker te Borgworm, in het kasteel 
van Longchamps, een opbergkast waarin de jonge Edmond zijn balgen kon plaatsen. Op 12 januari 
1832 bouwde dezelfde vakman, een meer luxueuze versie met spiegels en dezelfde vakman werd 
opgetrommeld om, naast pure aanpassingswerken, de laatste hand te komen leggen aan een kast voor 
vleermuizen op 30 april 1946. 

 
De familie zou het domein maar voor enkele maanden verlaten om haar intrek te nemen, tijdens de 
winter, in een herenhuis in de Luikse ‘rue Hors-Château’, een woning waarvan de tuin tot aan de 
Citadelle reikte. Het jaar daarop werd hij voorgesteld aan de 'Société des sciences naturelles' in Luik 
en hij las er zijn studiewerk voor, de Mémoire sur les Lépidoptères de la province de Liège. Het resultaat 
zou nooit gepubliceerd worden maar dat was het minste van zijn zorgen. Michel-Edmond was een 
vrijgevochten vogel,  

 
206 Plateau M., 1902. Notice sur la vie et les travaux de Michel-Edmond baron de Selys-Longchamps membre de l’Académie. 
Annuaire de l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 68: 54.  
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"jamais il ne fut soumis à la discipline d'études régulières; il ne suivit les cours d'aucun collège, 
d'aucune université. [...] Ce qui sauva de Selys, c'est incontestablement ce goût pour l'histoire 
naturelle, qui inquiétait autrefois son père. La botanique et la zoologie l'absorbaient de plus en 
plus."207  

 
Edmond profiteerde van de ondersteuning en de ervaring van Henri Stephens en Charles Joseph de 
Davreux, apotheker en medeoprichter van de Luikse Société des sciences naturelles. De selys-
Longchamps stelde een publicatie voor speciifiek over de nachtvlinders in de provincie Luik. Hij was 
toen nauwelijks 16. 
 
Twee jaar later, in 1831, verleende hij zijn medewerking aan de Dictionnaire géographique de la 
province de Liège van Philippe Van der Maelen en publiceerde er een geclassificeerde catalogus208 van 
vogels in het Luikse in, alsook een lijst van de ongevleugelde, netvleugelige en schubvleugelige insecten 
in de provincie Luik. De ‘aspirant naturaliste’, zoals hij zichzelf omschreef, illustreerde zijn eigen 
werken. Hij toonde zich bijzonder kritisch en verklaarde aangaande zijn Catalogue:  

"Ce catalogue est probablement encore fort incomplet, surtout en ce qui concerne les Oiseaux 
aquatiques, et il a besoin de beaucoup d'indulgence, car il faudrait vingt années d'observations 
pour connaître exactement la zoologie de notre province; on ne peut guère réclamer une si 
longue expérience d'un aspirant naturaliste de 17 ans."  

 
Met de spechten zat de Selys-Longchamps duidelijk in de knoei. De Middelste Bonte Specht, toen een 
algemeen voorkomende broedvogel in het Luikse, klasseerde hij als "Pic épeiche" maar gaf hem als 
wetenschappelijke naam Picus variegatus. De Selys-Longchamps had gemerkt dat er naast de "Petit 
Pic, Picus minor" en de "Pic épeiche" nog een derde bonte soort bestond: "Beaucoup de pics étant plus 
grands que celui-ci, j’ai cru devoir changer le nom de major qui ne lui convient pas." Hij had al gemerkt 
dat de opdeling van Linnaeus niet helemaal strookte met de realiteit en zal in een latere publicatie 
correcties trachten aan te brengen: "La composition de cet ordre est certainement la partie défectueuse 
des grandes divisions établies par Linné."209 De naturalist voelde in 1831 aan dat het probleem ruimer 
was en zijn zijn klassement in zijn totaliteit niet helemaal snor zat: 

 "La nouvelle méthode que j’ai essayé de mettre en pratique dans ce catalogue n’est 
qu’ébauchée. Je ne l’ai pas encore complétée. En la rédigeant je me suis efforcé de rapprocher 
par gradations les familles naturelles. Les onze douzièmes de ce catalogue sont le résultat de 
mes propres recherches. Je dois le reste à la bienveillance de plusieurs naturalistes et amateurs, 
notamment de l’infatigable et zélé M. Carlier, conservateur du cabinet d’histoire naturelle de 
Liège, et l’un de mes collègues à la société des sciences naturelles."210  

 
A. Carlier, professor natuurgeschiedenis ad interim aan de Luikse universiteit en conservator van het 
stedelijk zoölogisch cabinet, behandelde de reptielen, vissen, schaal- en schelpdieren. Deze bijdrage 
van de Selys-Longchamps was de aanzet van de talrijke wetenschappelijke notities die hij zijn leven 
lang zou opstellen en publiceren. In zijn catalogus heeft hij ook enkele fundamentele fouten van 
Richard-Joseph Courtois211 verbeterd. Deze laatste beweerde dat Orpheusgrasmus, Auerrhoen en 

 
207 Plateau M., 1902. Op. cit.: 56. 
208 De Selys-Longchamps E., 1831. Catalogue des Oiseaux des environs de Liège classés d'après une nouvelle méthode, In: Van 
der Maelen Ph., 1831. Dictionnaire géographique de la province de Liège, à l’Etablissement Géographique, Bruxelles: 43. 
209 De Selys-Longchamps E., 1879. La classification des oiseaux depuis Linné. Bulletins de l’Académie royale des Sciences, des 
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 48: 738. 
210 Ibidem. 
211 Courtois R.-J., 1828. Recherches sur la statistique, physique, agricole et médicale de la province de Liège, Verviers, Charles 
Beaufays, 3 volumes. Courtois (1806-1835) was hoofdzakelijk botanicus. Op 17 januari 1835 werd hij tot correspondent van 
de Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles benoemd. Later werd hij lid van de Academia Caesarea 
Leopoldino-Carolina Naturae Curiosorum, van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde van Gent, de 
Société d’horticulture et d’agriculture d’Anvers en de Société de flore de Bruxelles. Hij werd eveneens aangesteld als 
secretaris van de Société royale d'horticulture van Luik. Hij is de auteur van o.a. het dunne naslagwerkje Mémoire sur les 



 

 

78 

Dwerguil in het Luikse voorkwamen. Auerhoen en Korhoen werden duidelijk 
door elkaar gehaald. "Je n’ai pas cru non plus devoir mentionner la 
chevechette que M. Courtois annonce se trouver à Chaudfontaine, parce que 
c’est de la petite chouette qu’il a sans doute voulu parler."212 De 
Orpheusgrasmus werd verward met de Tuinfluiter maar eigenaardig genoeg 
kreeg ze dan weer Sylvia hortensis als wetenschappelijke naam bij de Selys-
Longchamps. Ondanks alles was de bijdrage van Courtois niet onbelangrijk. Op 
het moment dat Edmond de Selys-Longchamps zijn toespraak hield voor de 
Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, in 1884, was het werk 
van Courtois, uit 1828, over de gewervelde dieren van provincie Luik zowat 
het enige materiaal op ornithologisch vlak, naast de Extraits d’un manuel 
d’ornithologie domestique, ou histoire naturelle des oiseaux de volière (1747) en enkele bijdragen van 
Félix Van Hulst in de Revue de Liège. De Faune belge (1842) van de Selys-Longchamps, zijn Catalogue 
des oiseaux des environs de Liège (1851) en de Planches coloriées des oiseaux de Belgique et de leurs 
œufs (1854-1860) van Ch.-F. Dubois, werken die zouden kunnen gediend hebben om de Belgische 
fauna degelijk in kaart te brengen.  
 
De Faune belge was reeds erg volledig, zo schreef de Selys-Longchamps in 1854:  

"Il ne m’appartient pas de l’apprécier: je puis toutefois faire remarquer que ce catalogue 
raisonné est plus complet que je ne le pensais alors; car depuis quatorze ans qu’il est soumis 
aux naturalistes, peu d’espèces se sont trouvées dans le cas d’y être ajoutées. Une vingtaine 
d’oiseaux, de passage accidentel, constitueront à peu près tout le complément, et encore avais-
je indiqué en note la plupart d’entre eux, comme susceptibles de faire leur apparition parmi 
nous." 213 

 
Enkele jaren na zijn bijdrage aan de Dictionnaire géographique huwde hij, in 1838, met Sophie-Caroline 
d'Omalius d'Halloy (1818-1869), dochter van de beroemde Belgische geoloog, senator en gouverneur 
van Namen, Jean d'Omalius. Het echtpaar kreeg vier kinderen en hun twee zonen zorgden voor een 
talrijk nageslacht. E. de Selys-Longchamps zou het overlijden van zijn echtgenote in 1869 nooit 
verwerkt krijgen. 
 
Edmond de Selys-Longchamps was naturalist in hart en ziel. Zelfs tijdens zijn huwelijksreis nam hij 
nota's over de schubvleugeligen die hij in Italië had ontmoet en hij zond zijn bevindingen naar de 
Société entomologique de France. In 1841 werd hij briefwisselend lid van de Belgische Koninklijke 
Academie en in 1846 volwaardig lid van deze instelling. In 1842 verscheen het eerste deel van zijn 
Faune belge (Indication méthodique des Mammifères, Oiseaux, Reptiles et Poissons observés jusqu'ici 
en Belgique). Deze publicatie was geruime tijd het naslagwerk bij uitstek voor de Belgische naturalisten. 
Het doel was tweeërlei:  

"faire connaître d’abord aux Belges les productions de leur pays, leur en faciliter la recherche 
et les engager à compléter et à rectifier les parties défectueuses de mes observations à cet 
égard. Ensuite fournir aux naturalistes étrangers un document détaillé sur la géographie 
zoologique de la Belgique."214 
  

 
tilleuls d'Europe. (Ed. M. Hayez, Bruxelles, 1835) en Compendium florae belgicae. (Ed. Apud A. Remacle, Verviers, 1828) dat 
hij samen met A.L.S. Lejeune schreef. 
212 De Selys-Longchamps E., 1831. Catalogue des Oiseaux des environs de Liège classés d'après une nouvelle méthode, In: Van 
der Maelen Ph., 1831. Dictionnaire géographique de la province de Liège, à l’Etablissement Géographique, Bruxelles: 42. 
213 De Selys-Longchamps E.,  1854. Sur la faune de Belgique. Bulletins de l’Académie royale des Science,s des Lettres et des 
Beaux-Arts de Belgique, 21: 1022. 
214 De Selys-Longchamps E., 1842. Faune belge, Dessain, Liège & C. Muquardt, Bruxelles: I. 
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In tegenstelling tot het merendeel van de werken uit deze periode besteedt de Faune belge veel 
aandacht aan habitat, geografische verspreiding, tendensen en gedrag, eerder dan aan taxonomie. 
Selys-Longchamps verschaft ook informatie over de periode van het jaar waarin de soorten kunnen 
worden waargenomen, geeft "quelques notes critiques sur les points douteux de la science, les variétés 
locales ou accidentelles" en hij blikt eveneens over de grenzen "c’est-à-dire, dans la Flandre française, 
la Picardie, l’Ardenne française, la Lorraine, les provinces Rhénanes et la Hollande" en situeert de 
Belgische (avi)fauna in een geografisch geheel dat zich uitstrekt van de Atlantische oceaan en de 
Somme in het westen tot aan de Rijn, de Moezel en het noordoosten van Frankrijk dat grenst aan de 
(Franse) Ardennen.  Vandaar dat we in dit werk over de Belgische ornithologie ook bewust over de 
grenzen van ons, in oppervlakte, bescheiden landje zijn gaan kijken. 
 
Het oorspronkelijke opzet van E. de Selys-Longchamps was veel ruimer:  

"Mon plan avait été d’abord de rédiger en même 
temps des diagnoses ou descriptions courtes et 
comparatives des genres et des espèces pour les 
faire reconnaître facilement en Belgique sans que 
mes lecteurs eussent besoin de recourir à plusieurs 
ouvrages considérables et dispendieux sur les 
diverses classes d’animaux qui sont traités ici."215  
 
De Faune belge was ook bedoeld voor 
buitenlanders:  
"Pour les étrangers: je donne parfois des détails que 
les lecteurs belges me reprocheront d’être connus 
d’eux tous, comme les chasses les plus en usage, 
l’éoque d’apparition des espèces communes, 
l’indication de celles qu’on élève pour l’agrément, 
celles qui servent à la consommation, les préjugés 
populaires répandus relativement à plusieurs 
d’entre elles, etc. […] mon travail a l’avantage de 
pouvoir embrasser, si on le désire, une région 
naturelle bornée par l’Océan, le Wahal, le Rhin, la 
Moselle, l’Ardenne méridionale et la Somme. On 
comprendra en effet, que pour avoir quelque valeur, 

un document de géographie scientifique ne peut pas se renfermer absolument dans des limites 
artificielles qui ont si souvent changé." 

 
Prins Charles Lucien Bonaparte deelde hieromtrent dezelfde mening: "Non potendo le mobilissime 
condizioni politiche le geografiche trasmutare giamai", lezen we in het voorwoord van zijn 
Iconographia della fauna Italica (1832, vol. 1) 
 
 
Het was geenszins de bedoeling van de auteur om passages letterlijk over te nemen uit andere 
naslagwerken maar wel om een totaal nieuw persoonlijk werk af te leveren. Voor de Franse namen 
baseerde hij zich op het binaire systeem van Linnaeus, aangevuld met dat van Brisson daar waar 
Linnaeus, volgens hem, in gebreke bleef. Terwijl Linnaeus zes ordes en 51 genera had bedacht, breidde 
Brisson dit uit naar 115 genera verdeeld over 26 ordes. Terwijl de Zweed spaarzaam was in zijn 
verwoordingen, nam Brisson de moeite om elke soort – op een totaal van 1500 voegde hij er 320 
nieuwe aan toe – tot in de kleinste details te beschrijven. Brisson had ongeveer de helft ervan 
eigenhandig bestudeerd. Beide wetenschappers hadden hun verdiensten. Brisson had in Parijs toegang 

 
215 Idem: III. 
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tot één van ruimste collecties en werkte uitsluitend op balgen. Als hij een exemplaar niet in zijn 
privéverzameling bezat, klopte hij aan bij René-Antoine-Ferchault de Réaumur. Vandaar dat hij ook in 
staat was om enkele natuurlijke afwijkingen (een kip met 5 tenen) te beschrijven. Toen het werk van 
Brisson begon te verschijnen beschikte de Franse wetenschapper slechts over de zesde uitgave van de 
Systema naturae, terwijl het binair systeem pas in de tiende uitgave werd toegepast.   
 
De selys vermeldt in de Faune belge eveneens de Waalse namen, althans in het Luikse dialect, en 
droomde ervan om ook de Vlaamse namen toe te voegen. Dit laatste is niet gebeurd  

"n’ayant pas assez séjourné dans la partie flamande du pays et craignant d’appliquer mal à 
propos quelques-uns des noms qu’on m’aurait indiqués. Je désire vivement qu’un naturaliste 
exact et chasseur remplisse bientôt cette lacune dans mon travail."216  
 

Zijn opvattingen over genera en soorten waren van een ongeziene moderniteit maar hij was van 
oordeel  

"qu’il faudra encore de longues recherches pour s’assurer positivement de celles qui ne sont 
que des modifications locales ou climatiques d’une même souche et qui ne méritent que le nom 
de races. Dans l’état actuel de nos connaissances il est bon, je crois, de les isoler toutes pour 
appeler sur elles l’attention tout en prévenant qu’elles doivent être revues et que plusieurs 
seront écartées à mesure qu’on aura reconnu positivement leur identité et leur type primitif."217  

 
Zo beschouwde hij Huis- en Ringmus en Klapekster en Kleine Klapekster als aparte soorten, hoewel ze 
verwant zijn en Italiaanse en Spaanse Mus enerzijds en Zuidelijke Klapekster anderzijds als "[des] races 
climatiques" van Huismus en Klapekster. In 1868 was men nauwelijks geëvolueerd en zelfs Karel 
Dupond dacht er niet anders over. Op de vraag "les Passer italiæ et hispaniolensis sont-ils autre chose 
que des races ou des variétés climatiques?", antwoordde Dupond 

 "On sait que notre Moineau domestique a été importé depuis peu en Australie, dans 
l’Amérique du Nord et dans certaines parties de l’Amérique centrale. Le climat et les conditions 
de vie étant changés, la livrée du moineau se transforme de plus en plus, et tend à former des 
races ou variétés pafaitement distinctes."218  

 
Rond de terminologie van ras en soort woedde een heftige discussie. De Franse naturalist Anatole de 
Norguet, auteur van o.a een Ornithologie du Nord de la France219, verwerpt de theorie van een "race 
climatique" voor Italiaanse en Spaanse Mus, 

 "le climat d’Italie n’a pu influer sur la tête du Moineau primitif de manière à la colorer 
différemment, en laissant les nuances du dos, des ailes, de la queue, du ventre, etc., 
identiquement pareilles. [...] D’ailleurs le Moineau d’Italie se voit dans le midi de la France, bien 
qu’il n’y paraisse pas y nicher, et s’y trouve dans les mêmes conditions que le Moineau commun, 
sans pour cela perdre son caractère différentiel. [...] Enfin, je reproduirai ici pour appuyer la 
séparation des P. hispaniolensis et domesticus le même argument"220  

 
A. de Norguet stelt vast dat  

"les ornithologistes se sont divisés [...] en deux camps à peu près égaux, les considérant tantôt 
comme espèce vraie, tantôt comme variété, race ou sous-espèce. Il en est qui, après l’avoir 

 
216 Idem: IV. 
217 Idem: VI. 
218 Dupond A., 1873. De la variabilité de certains oiseaux et nidification de quelques espèces nouvelles pour l’Europe. Revue 
et Magasin de Zoologie pure et appliquée, 3: 387.  
219 Bulletin scientifique, historique et littéraire du département du Nord de la France et des pays voisins, 2 (11): 350-357 en 
(12): 381-390.   
220 De Norguet A., 1868. Etudes d'ornithologie européenne, des races locales, Imprimerie L. Danel, Lille: 81-82 en 87. 
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inscrit comme race, l’ont ensuite regardé comme espèce; d’autres qui en faisaient d’abord une 
espèce l’ont descendu à l’état de race; d’autres comme 
Degland, sont restés indécis."221  
 
Over de systematiek van de klauwieren rept de Norguet met 
geen woord maar de Selys-Longchamps verbaasde iedereen 
met zijn doorgedreven kennis van het genus Parus222. In een 
eerder verschenen  publicatie223 behandelde hij de Pleskes 
Mees Cyanistes pleskei, een hybride van Azuur- en 
Pimpelmees. De soort was voor het eerst in het noordoosten 
van Europees Rusland waargenomen en de Selys-
Longchamps maakte dit in onze contreien bekend. In het 
bewuste artikel van 1884 schrijft hij:  
"j’ai pensé à mettre au jour, en même temps, un petit travail, 
ayant pour objet la répartition des Mésanges proprement 
dites en groupes subordonnés, ou petits sous-genres, d’après 
des caractères un peu différents de ceux employés jusqu’ici, 
et qui me semblent mieux d’accord avec les véritables 
affinités des espèces."224  
 
Het lijkt wel een determinatieartikel uit een hedendaags 
tijdschrift. Wat de taxonomie van ganzen en eenden betreft, 
heeft de Selys-Longchamps baanbrekend werk verricht. Zo 

waagde hij zich, nadat Côme-Damien Degland hem enkele veldkenmerken had bezorgd, aan de 
verdere opsplitsing van de rietganzen. Jammer genoeg baseerde Degland zich meer op de kleur van de 
voeten en de nagels dan wel op de snavel:  

"Herr Degland hat ein ähnliches Exemplar gesehen, was den Schnabel und die Nägel betrifft, 
aber die Füsse waren getrocknet, und er weiss nicht, ob sie orange- oder rosafarben 
gewesen."225  

 
De Selys-Longchamps toetste de theorie aan de veldpraktijk en schreef: "Ich habe bei H. Roberti226 in 
St. Trond zwei Gänse gesehen, welche von den von mir bezeichneten Arten abweichen […]."227 De 
Belgische ornitholoog merkte dat de hals van één gans langer was – länger als der von segetum [Kleine 
Rietgans]– en "die hellen Partieen des Schnabels theilweise gelb, theilweise rosa […] Wenn es eine neue 
Art ist, so schlage ich den Namen Anser leuconyx, Selys, vor."228  
 
De Taigarietgans was meteen gedetermineerd. Over hybriden binnen de Anatidae schreef hij een 
artikel229 dat lange tijd als een belangrijke referentie werd aanzien. Ook hier ligt zijn persoonlijk 
onderzoek en veldwerk aan de basis: "L’occasion que j’ai eue de me procurer plusieurs hybrides qui 
n’ont pas encore été signalés, m’a engagé à rédiger cette note."230 We sluiten deze opsomming van 
verwezenlijkingen af met een citaat waaruit het gezond verstand van de Selys-Longchamps 

 
221 De Norguet A., 1868. Op. cit.: 80. 
222 De Selys-Longchamps E., 1884. Considérations sur le genre Mésange (Parus). Bulletin de la Société Zoologique de France, 
IX, 1884: 32-78. Later apart uitgegeven door de Imprimerie de la Société Zoologique de France. We verwijzen naar deze editie. 
223 De Selys-Longchamps E., 1843. Note sur une nouvelle Mésange d’Europe. Revue zoologique: 212-214. 
224 De Selys-Longchamps E., 1884: 1. 
225 De Selys-Longchamps E., 1855. Zusätze zu den Bemerkungen über die wahren Gänse Europas. Naumannia, 5: 397. 
226 Vermoedelijk gaat het om Pierre Coemans-Roberti, geboren in Zepperen en notaris in Sint-Truiden. 
227 De Selys-Longchamps E., 1855. Art. cit. : 397. 
228 Ibidem. 
229 De Selys-Longchamps E., 1845. Récapitulation des hybrides observés dans la famille des Anatidées. Bulletins de l’Académie 
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Bruxelles, 12: 335-355.  
230 De Selys-Longchamps E., 1845. Art. cit.: 335. 
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overduidelijk naar voren komt: "En histoire naturelle, c’est en définitive par l’observation des faits que 
tout se résout"231. Hij beschouwde dat men – in het algemeen - die dieren als soort kan beschouwen 
welke "se reproduisent [...] entre eux sans produire de métis féconds avec d’autres espèces."232  
 
In de Faune belge  beschrijft de Selys-Longchamps 310 sedentaire vogelsoorten. In zijn voorwoord 
bedankt hij al diegenen die hem informatie verschaft hebben, landgenoten en buitenlanders233. Hij 
vermeldt o.a. de heer de Meesemaecker uit het Noord-Franse Bergues die, zo schrijft hij,  

"m’a remis une foule de notes précieuses sur les Oiseaux de mer et de marais de la Flandre et 
sans lui, je le déclare hautement, j’aurais dû me borner à citer le nom de plusieurs espèces sans 
aucune indication accessoire, car je regrette de le dire, aucun amateur des Flandres Belges n’a 
pu me fournir de renseignements détaillés."234  

 
Een jammerlijk gegeven dat veel vertelt over het ornithologische leven in Vlaanderen in het midden 
van de 19de eeuw.  Bescheidenheid en behulpzaamheid sierden de Selys-Longchamps. Zo schrijft hij bij 
het overzicht van de watervogels:  

"Pour ne pas être dans le cas de répartir inexactement nos oiseaux d’eau je n’ai pas osé les 
subdiviser selon l’époque de leur apparition, n’ayant pas des données assez complettes [sic] sur 
plusieurs espèces."235  

 
Bij geen enkele publicatie vermeldde hij zijn adellijke titel. Zijn collecties en zijn bibliotheek waren 
toegankelijk voor al wie wetenschappelijk onderzoek verrichtte. Jonge onderzoekers stond hij met 
raad en daad bij. 
 
De fauna bleef de Selys-Longchamps gedurende de rest van zijn leven van dichtbij volgen. Tijdens de 
zitting van 16 december 1852 houdt hij voor de Academie een toespraak over ‘le calendrier de Faune 
en Belgique’. Hij deelde ons land daarbij in zeven regio’s in. Later schrijft hij het hoofdstuk 
Mammifères, oiseaux, reptiles voor Patria belgica236. De bijdrage van de Selys-Longchamps is volledig 
geïnspireerd door de Bouwstoffen voor een Fauna van Nederland237 dat J. A. Herklots bijeenbracht 
"onder medewerking van onderscheiden geleerden en beoefenaars der dierkunde". Hermann Schlegel 
leverde het leeuwenaandeel met zijn Naamlijst der tot op heden in de Nederlanden in den wilden staat 
waargenomen vogels. Schlegel komt aan een naamlijst van 255 soorten, "grootendeels opgemaakt 
volgens eigene waarnemingen". De lijst van de Selys-Longchamps is met 318 soorten van de 530 
soorten die op dat moment reeds in Europa waren waargenomen, langer maar daar is een eenvoudige 
verklaring voor. Tweehonderd daarvan kwamen zo goed als jaarlijks voor. Net als in zijn Faune belge 
stelt de ornitholoog zich bijzonder voorzichtig op wat de indeling van ondersoorten betreft:  

"Dans ces chiffres, nous n’avons pas compris un certain nombre d’oiseaux décrits 
 généralement comme espèces distinctes, mais qui, selon nous doivent être considérées 
 seulement comme des variétés ou des races locales."238  

 
231 De Selys-Longchamps E., 1842. Faune belge: VII. 
232 Ibidem. 
233 O.a de naturalisten prins Charles Lucien Bonaparte, auteur van de Iconographia della Fauna Italica; Coenraad Jacob 
Temminck; Louis Antoine Baillon, auteur van de Catalogue des mammifères, oiseaux, reptiles, poissons et mollusques testacés 
marins observés dans l'arrondissement d'Abbeville; Jean-Joseph-Jacques Holandre, auteur van de Faune du département de 
la Moselle et principalement des environs de Metz en Côme-Damien Degland uit Rijsel, medeauteur van de Ornithologie 
européenne. 
234 De Selys-Longchamps E., 1842. Faune belge: XI. 
235 Idem: 47. 
236 Uitgegeven onder leiding van baron Eugène van Bemmel, 1824-1880, Bruxelles, Bruylant-Christophe & cie, Bruxelles: 253-
279. 
237 J. Brill, Leiden, 1853-1866. Vooral het eerste deel (1858) bevat informatie over vogels. 
238 De Selys-Longchamps E., 1873. "Mammifères, oiseaux, reptiles". In Van Bemmel E., Patria belgica, Encyclopédie nationale 
ou exposé méthodique de toutes les connaissances relatées à la Belgique ancienne et moderne, première partie: Belgique 
physique: 254.   
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De Selys-Longchamps noteerde dat Noord-Frankrijk en Nederland nagenoeg een gelijk aantal soorten 
telden, een driehonderdtal om precies te zijn, maar dat men meer kans maakte op Mediterrane 
soorten in Noord-Frankrijk terwijl noordelijke soorten eerder bij onze noorderburen waarneembaar 
waren. Naast de 318 courante soorten, somt hij een tiental "oiseaux domestiques" op. Hieronder 
verstaat hij duiven, fazanten, exotische eenden en ganzen en de Pauw. Tot slot geeft hij een overzicht 
van 32 "oiseaux de passage accidentel observés dans la Hollande ou dans la Flandre française et la 
Lorraine".   
 
Zijn overzicht bevat geen waarnemingsdata of –plaatsen maar geeft toch een gedetailleerd beeld van 
de Belgische avifauna – en aangrenzende landen, met uitzondering van Duitsland - aan het einde van 
de 19de eeuw. Aangezien deze bijdrage zich richtte tot een ruim publiek, treft men er wel gegevens in 
aan over aankomst- en vertrekdata en het nuttige of schadelijke karakter van de vogelsoorten voor de 
landbouw. Wat dit laatste betreft, kiest de Selys-Longchamps duidelijk partij voor de vogels, met een 
uitzondering voor de kraaiachtigen die zich aan andere soorten vergrijpen en tracht hij al te licht 
geformuleerde argumenten te ontkrachten.  
 
Voor zijn buitenlandse informatie ging hij voor Frankrijk te rade bij Anatole de Norguet239 voor het 
departement Nord en bij Félix Marcotte240 voor de Sommestreek. Voor het Groothertogdom 
Luxemburg vormde de Faune du pays du Luxembourg (1865) van Alphonse de Lafontaine het 
uitgangspunt. De keuze van deze geografische streken was voor de Selys-Longchamps een bewuste 
keuze: "Ces faunes sont pour ainsi dire les mêmes que les nôtres."241 Maar globaal beschouwd moet 
de Selys-Longchamps wat het verschaffen van informatie betreft, overduidelijk het onderspit delven 
voor de Nederlandse grootmeester Schlegel.  
 
De Selys-Longchamps had binnen het domein van de zoogdieren een voorkeur voor kleine zoogdieren. 
Zo publiceerde hij in 1839 de Etudes de micromammalogie242. Hij wordt eveneens beschouwd als een 
autoriteit op het gebied van libellen. Hij bezat een collectie van 1500 soorten, afkomstig uit de hele 
wereld. Zijn financiële mogelijkheden en invloed stelden hem in staat om één van de beste collecties 
van odonata van zijn tijd aan te leggen. Hij beschreef meer dan 1000 libellensoorten en genera van 
over de hele wereld. Zijn collectie is nu ondergebracht in het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen te Brussel.  
 
Op 28-jarige leeftijd werd de Selys gemeenteraadslid in Borgworm en bleef dit zijn leven lang. In 1846 
nam hij actief deel aan het stichtingscongres van de Liberale Partij en hetzelfde jaar werd hij tot 
provinciaal raadslid verkozen. In 1848 werd hij als volksvertegenwoordiger verkozen en van 1855 tot 
1900 was hij senator. In 1880 en 1884 zat hij de senaat voor. Hij gebruikte zijn hoge leeftijd als 
argument om een nieuw politiek mandaat af te wijzen. Hij was tweemaal directeur van de Klasse der 
Wetenschappen in de Koninklijke Academie en werd erevoorzitter van de Société entomologique de 
Belgique. Hij was tevens voorzitter van de Société Royale des Sciences in Luik 
 
De Selys-Longchamps was ook nog lid of erelid van gelijkaardige genootschappen in Nederland, Parijs, 
Londen, Berlijn, Firenze, Wenen, Stockholm, Dresden, Stettin, Bern en Helsingfors in Finland. De Selys-
Longchamps publiceerde meer dan 250 wetenschappelijke studies, waaronder de Catalogue des 
Oiseaux des environs de Liège, classés d'après une nouvelle méthode (1842), opgenomen in de  

 
239 Norguet A. de, 1866. Catalogue des oiseaux du Nord de la France. Mémoires de la société impériale des sciences, 
d’agriculture et des arts de Lille, 3: 89-169. 
240 Marcotte F., 1857-1860. Les animaux vertébrés de l’arrondissement d’Abbeville, Mémoires de la Société Impériale 
d’Emulation d’Abbeville, P. Briez, Abbeville, deel over vogels: 255-366. 
241 De Selys-Longchamps E., 1873. Op. cit.: 255. 
242 Etudes de Micromammologie ou Revue des Musaraignes, des rats et des campagnols, suivie d'un index méthodique des 
mammifères d'Europe. De Roret, Paris. 
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Dictionnaire géographique de la province de Liège (1831) en Observations ornithologiques faites à 
Liège243. Van der Maelen omschreef de bijdrage van de Selys-Longchamps als "un mémoire du plus 
haut intérêt sur l’Ornithologie de la province de Liège, fruit des savantes recherches de 
l’auteur"244 Verder schreef hij Sur la classification des Oiseaux depuis Linné, (1879). Deze tekst maakte 
het onderwerp uit van een lezing245 voor de Academie. Hij vertrekt hier van de classificatie van 
Linnaeus en bespreekt een indeling uitgaand van het skelet, waarbij uiteraard de evolutieleer aan bod 
komt, een theorie die hij aanvaardde maar op zijn manier interpreteerde. Dit was een interessant 
uitgangspunt want Brisson interesseerde zich helemaal niet voor anatomie. De Selys-Longchamps wist 
zich los te maken van zijn voorbeelden indien dit hem noodzakellijk bleek. De Selys was lange tijd 
aanhanger van het creationisme, maar stapte later over naar het transformisme. Hij liet zich voor zijn 
classificatie inspireren door deze theorie. In de Classification analyseert de Selys-Longchamps haarfijn 
de gevolgen van de intensivering van de landbouw en de uniformisering van het landschap en de 
daaraan gekoppelde gevolgen voor fauna en flora. Hij bestudeerde de dieren in hun natuurlijke 
omgeving en tegelijkertijd hun leefmilieu. Het domein van Longchamps was het startpunt van zijn 
studies, observaties en collecties. Hij breidde zijn onderzoek uit naar de ganse regio, vervolgens het 
hele land en nadien ook naar soorten van over de hele wereld die hij door uitwisselingen met 
buitenlandse wetenschappers in zijn bezit kreeg. Zijn eerste ornithologische publicaties openbaarden 

reeds de briljante wetenschapper die in hem schuil ging. 
Edmond interesseerde zich eveneens voor de bescherming 
van de dieren en de hybridisatie bij eenden, ganzen en 
zwanen.  
 
In de loop van zijn leven heeft de Selys-Longchamps 
indrukwekkende collecties aangelegd. Zijn verzameling vogels 
bestreek zo goed als alle soorten. Ze bestond uit 3189 
specimens verzameld in eigen land, in Europa en over de 
ganse wereld. Vandaag nog steeds is ze van een onschatbare 
waarde want we treffen er enkele uitgestorven of zo goed als 
uitgestorven soorten in aan, o.a. de Reuzenalk246 Alca 
impennis, de Eskimowulp Numenius borealis, de Trekduif 
Ectopistes migratorius, de Huia Heteralocha acutirostris, en – 
zonder enige twijfel de meest bijzondere - de Hopspreeuw 
Fregilupus varius, waarvan er zeer weinig exemplaren 
bewaard zijn gebleven. Over de herkomst van zijn Reuzenalk 
is weinig bekend. De Selys-Longchamps heeft de balg in 1840 
van de Provençaalse ornitholoog Jean—Baptiste Vérany, uit 
Nice, gekocht. De interesse van Vérany ging niet bepaald uit 
naar de ornithologie maar toch kan hij beschouwd worden als 
de leiding gegevende figuur van de Ecole Naturaliste de Nice. 
Polydore Roux, auteur van de Ornithologie provençale, één 

 
243 Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres deBruxelles, 15, 1842: 21-22. 
244 Dictionnaire géographique de la province de Liège, Félix Oudart, 1831: 139.   
245 Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 48: 729-813. 
246 Volgens de Selys-Longchamps bestonden er in 1876 slechts 72 balgen, 9 skeletten en 65 eieren van deze soort, verspreid 
over alle musea ter wereld. Het indivdu van het Brussels natuurhistorisch museum wer verworven onder het directeurschap 
van Bernard de Bus de Ghisignies. Deze zou de balg in 1847 voor het bedrag van 100 florijnen gekocht hebben van G.A. Frank 
uit Amsterdam. C.S. Roselaar schrijft op de website van het zoölogisch museum te Amsterdam dat Frank geregeld overtollige 
balgen verhandelde voor nieuwe stukken. De verdere voorgeschiedenis van het eerste individu uit Brussel is erg mysterieus 
en mogelijk hangt er een geurtje aan. Volgens Alfred Newton zou de balg in 1845 door een zekere Israel uit Copenhagen van 
de handelaar Linz, uit Hamburg, gekocht zijn. Deze zou het dan weer doorverkocht hebben aan Frank. Errol Fuller heeft daar 
zijn twijfels over en vermoedt dat het Brussels exemplaar wel eens één van de twee laatse exemplaren zou kunnen zijn die 
in juni 1844 aan de kust van Eldey gedood werden.  Eén ding staat vast: Israel onderhield heel nauwe betrekkingen met IJsland 
en in 1844 zond hij twee exemplaren van Reykjavik naar Denemarken. Het ene staat in Brussel, het andere in Los Angeles. 

Het eerste exemplaar van het Brussel 

natuurhistorisch museum 
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van Frankrijks oudste lokale avifauna omschreef 
hem als een "ornithologiste non moins instruit que 
zélé" (Ornithologie provençale, I: 80-81). Het 
exemplaar van de Selys-Longchamps bleef tot 1966 
in de collectie van het natuurhistorisch museum en 
werd geruild voor balgen van andere soorten. Twee 
exemplaren van deze soort was een overdreven luxe 
volgens de toenmalige directeur van het Instituut 
voor Natuurwetenschappen, André Capart. Het 
exemplaar van de Selys--Longchamps vertrok op 27 
december naar Chicago en niet minder dan 2000 
balgen van Noord-Amerikaanse soorten zouden naar 
Brussel komen. In werkelijkheid arriveerden er 1902, 
waaronder de uitgestorven Trekkduif en 
Carolinaparkiet Conuropsis carolinensis.  
 
In tegenstelling tot veel andere verzamelaars heeft 
de Selys-Longchamps niet de moeite genomen om 
exotische soorten aan te kopen om zijn collectie uit 
te breiden. Dit maakt dat de meeste naamkaartjes 
ook betrouwbare gegevens bevatten en bijna twee 
eeuwen later een aanzienlijke biogeografische 
meerwaarde bieden. Zo vormen de twee 
exemplaren van Lilfords Witrugspecht Dendrocopos 
leucotos lilfordi, samen met twee individuen die in 
Zwitserland worden bewaard, het enige bewijs dat 
deze soort ook op de grote eilanden van de 
Middellandse Zee voorkwam. Marcel de Contreras 
schreef in eerste instantie dat de collectie van de Selys-Lonchamps aan de Luikse universiteit werd 
geschonken: 

 "Il y a ensuite la collection de Selys-Longchamps léguée au Musée zoologique de l'Université 
de Liège, legs comportant la clause de continuer la collection avec l'esprit qui avait présidé à sa 
formation. M. le professeur Julien Fraipont, de Liège, — encore un disparu! — fut chargé de 
veiller à son exécution. Un des spécimens les plus rares de ce don est le premier exemplaire de 
la Grive à gorge noire (Merula atrigularis Tem.) capturée en Belgique (aux environs de Namur, 
en 1844)."247  

 
Deze informatie zou onmiddellijk nadien worden bijgestuurd door Baron Paul de Chestret de 
Haneffe248 in een brief, verschenen in Le Gerfaut en gericht aan de Contreras 

"A propos de votre article sur les mutations dans les collections ornithologiques, je viens vous 
apporter quelques renseignements sur la collection de Selys-Longchamps. Cette collection n'a 
pas été léguée au musée zoologique de l'Université de Liège; mais le baron de Selys a laissé à 
la ville de Liège, uniquement les deux plus intéressants exemplaires de son cabinet, à savoir les 
représentants de deux espèces d'oiseaux aujourd'hui éteintes: Alca impennis L., ou grand 
pingouin, et le Fregilupus varius (Bodd.), improprement nommé Huppe du Cap, cet oiseau n'y 
ayant en effet jamais existé, mais ayant habité l'île Bourbon (ou de la Réunion). Toute cette 
belle collection se trouve encore au château de Longchamps près Waremme."249  

 

 
247 Marcel de Contreras, 1912. Des mutations dans les collections ornithologiques. Le Gerfaut, 2: 21. 
248 Lid van de Sociétés Ornithologiques du Centre et de l'Est de la Belgique, waarvan le Gerfaut het tijdschrift was. 
249 Le Gerfaut, 2, 1912: 72. 
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De Selys-Longchamps was tevens een onvermoeibare reiziger. In 1891, ondanks zijn 78 lentes, begeeft 
hij zich voor de tweede maal naar Budapest om er actief deel te nemen aan het 2de Internationaal 
Ornithologisch Congres met een voordracht over de trek van Witbandkruisbek, Gaai en Pleskes Mees. 
Vier jaar later was hij nog present op het 3de Internationale Zoölogencongres te Leiden met een lezing 
over Odonaten. Naar aanleiding van zijn overlijden schreef Emile Oustalet, toen verantwoordelijke 
uitgever van Ornis,  

"En le voyant […] assister à toutes les séances, suivre les promenades à l’Exposition et les visites 
au Muséum, s’intéressant à tout, toujours alerte, toujours dispos, toujours aimable, nous 
espérions bien le voir prendre part à Londres, à un IVe Congrès ornithologique, où il aurait 
continué à nous charmer par son intéressante conversation et par cette exquise urbanité, cette 
bonté souriante qui rendait son commerce si agréable. Aussi est-ce avec un profond regret que 
les ornithologistes du monde entier ont appris sa mort, survenue à Liège le 11 décembre 
1900."250  

 
Hij was precies 87 jaar, 6 maanden en 16 dagen oud geworden en had nog mogen meemaken dat twee 
kleinkinderen hun doctoraat in de zoölogie aan het voorbereiden waren, aan de universiteit van Luik, 
onder de bezielende leiding van Edouard Van Beneden.  Op 23 oktober 1905 zou ook E. Oustalet 
overlijden en werd de Fransman, aan het hoofd van Ornis, opgevolgd door de Britse zoöloog en 
ornitholoog Richard Bowdler Sharpe. Deze eigenzinnige Brit wilde niet weten van de 10de uitgave van 
de Systema naturae van Linneaus, die globaal als norm gebruikt werd. Sharpe beweerde in de voorrede 
van het vierde deel van zijn Handbook to the Birds of Great Britain dat de uitgave van Linnaeus van 
1766 beter was dan die van 1758, en daarom volgde hij de twaalfde editie (1766) van Linnaeus’ werk. 
Een schril contrast met de moderniteit van de Belgische ornitholoog. 
 
De collectie van Edmond de Selys-Longchamps werd mee geïnventariseerd door Julien Fraipont251 
(1857-1910) die de werken over zoogdieren, reptielen, amfibieën en vissen voor zijn rekening nam. 
Fraipont was zoöloog, antropoloog, leerling van Edouard Van Beneden en zelf professor paleontologie 
aan de Luikse universiteit en entomoloog. Zijn ouders zagen voor hem eerder een toekomst als bankier 
maar reeds op de schoolbanken van de collège Saint-Servais in Luik was hij geboeid door insecten. Hij 
werkte slechts korte tijd in het bankkantoor van zijn vader maar zijn interesse ging uit naar de 
natuurwetenschappen. Van Beneden vergezelde de Selys-Longchamps nog in Leiden in 1895. De naam 
van de Selys-Longchamp is onherroepelijk verbonden met deze van Edouard Joseph Marie Van 
Beneden (5 maart 1846, Leuven - 28 april 1910, Luik) en zijn zoon Pierre-Joseph Van Beneden 
(Mechelen, 19 december 1809 - Leuven, 8 januari 1894). De laatste was een Belgische embryoloog, 
cytoloog en bioloog, verbonden als professor zoölogie aan de Luikse universiteit. Zijn vader Edouard 
was tijdgenoot, confrater en vriend van Michel-Edmond de Selys-Longchamps. We kunnen stellen dat 
deze twee zoölogen de 19de eeuwse fauna van België verder in kaart gebracht hebben. Edouard Van 
Beneden bestudeerde hoofdzakelijk zeedieren (aangespoelde walvisachtigen, Noordzeevissen, 
wormen, kreeftachtigen, poliepen,...); de interesse van de Selys ging uit naar gewervelde dieren, 
geleedpotigen, landzoogdieren, vogels, zoetwatervissen,  Lepidoptera, Orthoptera, Neuroptera,... met 
veel aandacht voor de beschrijving van het onderwerp en de geografische verspreiding. De resultaten 
van hun bevindingen vullen elkaar aan en vormen een prachtig geheel.  
 
Wat de schrijfwijze van zijn familienaam betreft, hebben we deze met en zonder accent aangetroffen. 
We hebben geopteerd voor deze welke de naturalist zelf hanteerde, namelijk zonder accent. Dit neemt 
echter niet weg dat men in citaten een accent kan aantreffen of kan vaststellen dat het liggende 
streepje werd weggelaten. 
 

 
250 Ornis, 11, 1900-1901: 485. 
251 Collections zoologiques du Baron Edmond de Selys-Longchamps, Catalogue systématique et descriptif, Hayez, Bruxelles, 
1907-1910, 4 delen. 
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Bij het schrijven van zijn artikels keek de Selys-Longchamps over de grenzen heen. Voor zijn studie naar 
de invloed van weerfenomen op de vogeltrek252, raadpleegde hij informanten in binnen- en 
buitenland. Het is onmogelijk een opsomming te geven maar één bron willen we kort in de kijker 
plaatsen. Het betreft Thomas Forster, een Brit die zich in Brugge had gevestigd. 
 

Thomas Forster 

Thomas Ignace Marie Forster (1789-1860) kwam in april 1842 vanuit Schaarbeek, samen met zijn vrouw 

Julia Beaufoy (1794-1870) en hun dochter Selena (1819-1904) in Brugge wonen, in een huis aan de Dyver. 

Het gezin was vergezeld van drie vrouwen, twee Engelse en één Belgische, waarschijnlijk betrof het 

dienstpersoneel. Forster werd op 9 november 1789 in Londen geboren in een aristocratische familie die 

het in het begin van de achttiende eeuw omwille van haar trouw aan de dynastie van de Stuarts nogal 

hard te verduren kreeg. Het belette niet dat verschillende leden van de familie een vooraanstaande rol 

speelden in de handel en het bankwezen, en ook in de intellectuele debatten van hun tijd. Zijn vader en 

grootvader waren aanhangers van de theorieën van Jean-Jacques Rousseau, wat tot gevolg had dat 

Thomas in zijn kinderjaren een vrije opvoeding genoot en opgroeide als een "bon sauvage". Vanaf 1805, 

Forster was toen zestien, begon hij met het aanleggen van twee registers, één over natuurfenomenen 

(opgesteld in het Latijn) en een "journal of the weather", waarin hij dagelijks de weersomstandigheden 

noteerde. Hij hield dit voor de rest van zijn leven vol. Het is in die hoedanigheid dat hij de belangstelling 

genoot van Edmond de Selys-Longchamps toen deze laatste een verband zocht tussen weerfenomenen 

en vogeltrek. Forster was een groot muziekliefhebber, verzamelaar van instrumenten en muzikant. Aan 

zijn zus Harriet schreef hij dat wanneer hij ’s avonds rond 21 uur terugkwam van de repetities van de 

Progrès musical, hij het schreeuwen kon horen van zwermen trekvogels die in het donker verloren 

vlogen, aangetrokken als ze werden door de lichten van de stad. Forster noteerde voortdurend 

observaties over vogels, bloemen en planten en stuurde die naar de Koninklijke Academie voor 

Wetenschappen in Brussel, waarvan hij briefwisselend lid was en die ze samen met andere bijdragen 

publiceerde. Verder was hij ook actief in het noteren van de wisselende weersomstandigheden. Dit gaf 

dan aanleiding tot allerhande publicaties en briefwisseling. In een brief aan zijn zuster Harriet Lloyd-

Forster schrijft Thomas: 

" I would fein give you an account of the ornithology of this country, as you 

are fond of birds. The Robin Redbreast is a rare bird here, though more 

common here than he is higher up the country: at Bruxelles there are none of 

them. We have all your favorite Titmice, even the Tailpye at periods: the Blue 

Tomtit comes to eat at my window with the Sparrows, the Marsh Titmouse and 

the Green Titmouse are also seen. The Royston Crows come here in the winter 

and the Jackdaws are numerous all the year about steeples. Rooks are hardly 

known: the nearest rookery is a hundred miles off. 

Crows and ravens are sometimes seen: there is a large heronery about seven 

miles from hence, the Herons come to it in the Winter, pair, build and rear in 

the lofty trees and migrate somewhere late in the summer. Storks, who are so 

common in Holland where they build on tops of the houses, are here only seen 

occasionally. 

Geese are very rare here, Ducks both tame and wild plentiful. But the most 

remarkable feature in this town consists in the Swans; many hundreds of these 

 
252 Observations sur les phénomènes périodiques du règne animal, et particulièrement sur les migrations des oiseaux en 
Belgique, de 1841 à 1846. Mémoires de l'Académie royale des sciences des lettres et des beaux-arts de Belgique, 25: 1-88. 
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magnificent waterfowls are kept on the canals in and about the city; they are 

housed in hard wintry weather, but they swim about all the rest of the year 

majestically in our waters. 

I need not tell you that we have no Cranes; but sometimes Divers, Peewits, 

Plovers and other water and sea birds, and even the Little Bastard has been 

found. Last month two Sea Eagles were taken at Ostende and on the 29th last 

November I saw an immense bird flying among the Jackdaws around Notre 

Dame tower which might have been one of this sort. Kestrels are common here, 

and sometimes the Peregrine Falcon appears on the top of the Halle au Blé. 

Pheasants are not found here, though Partridges are plentiful, and in the 

season, at times, come Woodcocks and Snipes. There is a small bird of the 

Dotterel kind with a white ramp, that flies rapidly along the canal, whose 

species I cannot make out. In the same canal I often see the Kingfisher, while 

Zampa and I are taking our mornings walks and I listening to the Cuckoo’s 

note, full of childhood’s recollections, or tracing the Swifts, Swallows, Martlets 

and Bank Martins in their manifold ambages and turns over the meadows. 

Sommige vogelsoorten laten zich vermoeden omdat de namen niet precies zijn maar de passage uit de 

brief geeft een idee van de Brugse avifauna.  

 

 
 

5.2  Charles-Frédéric Dubois 
 

Charles-Frédéric Dubois was een Belgisch 
naturalist, geboren op 28 mei 1804 in Barmen 
(het huidige Wuppertal) en overleden op 12 
november 1867 in Brussel. Hij is de auteur van 
een prachtig naslagwerk met 329 kleurplaten, 
Les Oiseaux de l’Europe et leurs œufs253 (1868-
1872) dat hij aanvatte in 1851 en dat door zijn 
zoon, na de dood van zijn vader, verder werd 
afgewerkt. Het werk bestaat uit 2 volumes 
waarbij het tekstgedeelte en de afbeeldingen 
gescheiden zijn. In 1855 maakte C.-F. Dubois 
reeds reclame in het gerenommeerde tijdschrift 
Journal für Ornithologie voor zijn publicatie Uit 
volgende passage blijkt de geestdrift van een 
uiterst enhousiaste auteur die duidelijk de wind 
in de zeilen had en van een ruime medewerking 
kon genieten:  

"Diese europäischen Vögel vereinigte ich aber jetzt mit den vor mir herausgegebenen Vögeln 
Belgiens, welche bereits schon bis zur Hälfte vollendet sind. Auf diese folgen sodann 
unverzüglich alle bis jetzt in Europa aufgefundenen und als belgisch nicht dartgestellten Vögel 
und deren Eier. Hierdurch hoffe ich mit Gottes Hülfe ein Werk zu vollenden, wie er bis jetzt in 
der Art noch fehlte, da der für ein Original-Werk äussert billige Preis (van 2½ Fr = 20 Sgr.  
[Preussischen Silbergroschen] für die Lieferung) wohl Jedem die Anschaffung ermöglicht. Auch 

 
253 Bruxelles - Leipzig – Gand, C. Muquardt. 
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werde Ich noch manchen Vogel gehen, welcher in dem schönen und grossen Werke Goulds "The 
Birds of Europe, V. Vol.", noch nicht abgebildet ist. Zu dieser Arbeit steht mir nicht allein unsere 
reiche Sammlung des Königlichen Museums offen, sondern auch alle bedentende Belgische 
Sammlungen sind mir mit der grössten Gefälligkeit zur Benutzung angeboten, wodurch diesem 
Unternehmen kein Hinderniss mehr im Wege steht, zumal mir durch die Täglich zunehmende 
Zahl der Subscribenten eine grosse Aufmunterung geworden ist."254  

 
Dubois schreef terecht "herausgegebenen Vögeln Belgiens" want in 1835 verscheen het eerste deel 
van de Naturgeschichte der Vögel Europas, mit deren bekannten Nestern, Eieren und ihren nach der 
Natur gezeichneten Abbildungen255, "in kommission" in het Duits. Geïnteresseerden in het project van 
Dubois hadden de keuze, ofwel betaalden ze 10 Guter Groschen voor een aflevering van de gewone 
editie ofwel 18 voor een uitgave die "sorgfältig kolorirt" was. De afleveringen verschenen maandelijks. 
Het werk bevatte  

"die Abbildungen aller Europäische Vögel meiner ornithologischen Gallerie, alle von mir selbst 
nach der Natur gezeichnet […]. Auf den Tafeln werden die männlichen Vögel, auch mitunter die 
Weibchen, Jungen, oder klimatische Abänderungen abgebildet […] alle in natürliche Grösse 
gezeichnet […]."  

 
Daarnaast werd winter- en zomerkleed van volwassen en jonge vogels beschreven, alsook de 
"klimatische Abänderungen", voedsel, zang, voortplanting,… Aan het einde van het eerste deel troffen 
de lezers een lijst met Latijnse, Duitse en Franse namen aan. Niemand anders dan Charles-Fréderic 
Dubois zelf kon beter 
reclame maken voor zijn 
eigen publicatie.  
 
Bij dezelfde uitgever 
verscheen in 1839, voor wie 
de kosten voor de luxueuze 
uitgave niet kon of wilde 
ophoesten, de 
Ornithologische Galerie oder 
Abbildungen aller bekannten 
Vögel. Zowel voor de Duitse 
als voor Franse editie 
werden de kleurplaten door 
C.-F. Dubois gerealiseerd.  
Dit omvangrijke werk is, zelfs 
onvolledig, zelden in 
bibliotheken en 
verzamelingen aan te treffen. 
 
Intussen hadden vader en zoon in de periode 1854-1860 de Planches coloriées des oiseaux de la 
Belgique et de leurs oeufs256 uitgebracht. Drie volumes met 412 kleurplaten.  Al was het werk reeds erg 
exhaustief, toch was Alphonse Dubois zich bewust van enkele onvolkomenheden:  

"Lorsque j’ai pris la résolution d’achever l’ouvrage de mon regretté père, mon but était de le 
compléter autant que possible sans rien changer au plan primitif. Si je me suis permis quelques 
changements par rapport aux genres adoptés, c’est que j’en ai reconnu la nécessité; aussi 
prierai-je les ornithologistes de ne pas négliger la lecture des descriptions génériques. J’ai 

 
254 Dubois C.F., 1855. Einiges über Turdus aureus und Calamoherpe obscurocapilla. Journal für Ornithologie, 3 (21): 239. 
255 Aachen und Leipzig, In Kommission bei J.A. Mayer. 
256 Bruxelles - Leipzig – Gand, C. Muquardt. 
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également trouvé convenable de compléter en note, autant que faire se peut, les synonymes 
des oiseaux figurés dans la première série, comprenant les espèces observées en Belgique. Il 
m’a été impossible de me procurer les œufs de plusieurs oiseaux rares figurés dans ce volume. 
Je prie MM. les amateurs qui possèderaient l’un ou l’autre œuf manquant, de bien vouloir me 
le confier pour quelques jours, ou de m’envoyer un dessin à l’aquarelle, bien exact et en 
grandeur naturelle […]."257 

Charles-Frédéric Dubois en Edmond de Selys-Longchamps stuitten op dezelfde problematiek: vele 
privéverzamelingen bleven ontoegankelijk voor hen. 
 

 

5.3 Alphonse Dubois  
Alphonse Joseph Charles Dubois werd op 18 oktober 1839 in de Duitse stad Aken  geboren. Eén jaar 
later vestigde het gezin zich in Brussel. Langs vaderskant (Charles-Frédéric Dubois) was het gezin van 
Franse origine. Een voorouder, François Dubois, werd als hoogleraar aangesteld in Darmstadt en de 
nakomelingen bleven in Duitsland woonachtig. A. Dubois, die zich op en top Brusselaar voelde, 
verkreeg de Belgische nationaliteit in 1874. Op het einde van zijn leven trok hij zich terug in Koksijde 
waar hij overleed in 1920. Deze naturalist liep lagere school in Brussel en volgde nadien de lessen op 
het atheneum. Zijn studies volbracht hij aan de Université libre de Bruxelles waar hij zijn doctoraat in 
de geneeskunde behaalde. Tijdens zijn studiejaren werkte hij mee aan het tijdschrift La Belgique 
horticole, waarin hij een aantal artikels schreef over nuttige en schadelijke dieren voor de tuinbouw. 
In al zijn gedrevenheid kon hij niet weerstaan om deel te nemen aan een wedstrijd waarvan de opgave 
– vrij vaag geformuleerd - als volgt luidde: "On demande un traité d’entomologie horticole et agricole". 
Dubois schoof de geneugten des levens tijdelijk aan de kant en schreef een eerste belangrijk werk dat 
232 pagina’s telde... en als beste beoordeeld werd. Het was de eerste bekroning in een lange reeks 
van publicaties.  

 
In 1869 werd hij 
conservator van 
het departement 
gewervelde dieren 
van het Muséum 
Royal d’Histoire 
Naturelle te 
Brussel en in 1871 
gaf hij een 

Conspectus 
systematicus & 
geograficus avium 
europaerum258 uit. 
Een dunne 
brochure die hij 
kort nadien zou 
aanvullen met een 

 
257 Dubois C.-F. & Dubois A., 1868-1872. Les Oiseaux d’Europe et leurs œufs, Bruxelles - Leipzig – Gand, C. Muquardt, tome 1: 
VIII-IX. 
258 C. Muquardt & H. Merzbach, Bruxelles. 
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artikel259 waarin hij de problematiek van (onder)soorten en variëteiten verder uitwerkte. Dubois was 
eerder voorstander om "kleine" verschillen toe te schrijven aan geografische variëteiten. Hij zou 38 
jaren actief blijven in het Natuurhistorisch museum.  
 
In de periode 1887-1894 publiceerde hij La Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique260, waarvan 2 
delen aan vogels gewijd zijn en later de Synopsis avium261. Tijdens zijn werkzaamheden, temidden van 
de rijkelijke collecties van het natuurhistorisch museum te Brussel, merkte Alphonse Dubois dat een 
nieuwe ‘manuel d’ornithologie’ zich opdrong. Sinds de Conspectus generum avium van prins Charles 
Lucien Bonaparte (1850-1854) en de Hand-list of genera and species of Birds van George Robert Gray 
(1869-1871) had de wetenschap serieuze sprongen voorwaarts gemaakt en het aantal vogelsoorten 
was, mede door de de verdere exploratie van Midden-Afrika en de eilanden uit de Stille oceaan, sterk 
toegenomen. Bonaparte, die goed bevriend was met Hermann Schlegel, al jaren verbonden aan het 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, schreef zijn Conspectus, waarin hij een overzicht bracht van de 
vogels aanwezig in Europese musea, tijdens zijn verbanning (1849-1850) in Leiden. In zijn Hand-list, die 
vier volumes telde, behandelt Gray niet minder dan 11.000 soorten aan de hand van 46.000 
referenties. 
 
In totaal werkte Alphonse Dubois 14 jaren aan zijn Synopsis avium262. Dit werk brengt een overzicht 
van alle ordes en families en werd in 17 losse delen op de markt gebracht. Het geheel telt 1339 pagina’s 
en 16 kleurplaten. Elk deel bevatte ongeveer 80 tot 96 pagina’s en werd aan de intekenaars verkocht 
voor 6 frank. Zoals het wel vaker gebeurde met het systeem van intekenen, merkte de uitgever dat hij 
onmogelijk zijn beloften kon naleven aan de vooropgestelde voorwaarden en na het derde deel steeg 
de prijs naar 9 frank voor de nieuwe inschrijvers. Wie intekende verbond zich er toe alle delen aan te 
schaffen en losse delen waren niet apart verkrijgbaar. Eénmaal de collectie volledig werden twee 
kaften bijgeleverd om het geheel in twee volumes te laten inbinden. Om elk misverstand te vermijden 
schreef Dubois zelf:  
 "Il importe aussi de faire remarquer que mon Synopsis avium est un simple manuel se 
 bornant à indiquer, pour chaque espèce ou variété, la synonymie et les principaux auteurs à 
 consulter. Je ne pouvais entrer dans d’autres détails sans donner trop d’extension à 
 l’ouvrage, ce qui aurait dépassé le but que je voulais atteindre. J’ai cependant ajouté 
 l’habitat, chose indispensable pour la détermination exacte de certaines formes." 
 
De begrippen ‘synopsis avium’ en ‘manuel’ lieten de kritieken niet onberoerd. Dit laatste was zowat 
het enige verwijt dat we lazen na het verschijnen van de eerste deeltjes:  

"Part I of Dr. Dubois’s ‘Synopsis avium’, or ‘Nouveau manuel d’Ornithologie’ is in reality a ‘hand-
list’, constructed very nearly on the plan of the late G.R. Gray, rather than a ‘Manuel’ in the 
sense in which this term is commonly employed".  

 
Daar scoort de recensent een punt maar verder was de commentaar in The Auk, het tijdschrift van The 
American Ornithologists’ Union, zeer lovend:  

"Its is evidently prepared with thoroughness and care, and its usefulness will be limited only by 
the plan of the construction. […] It  is beautifully printed and will be a valuable contribution to 
ornithological literature."263  

 

 
259 Dupond A., 1873. De la variabilité de certains oiseaux et nidification de quelques espèces nouvelles pour l’Europe. Revue 
et Magasin de Zoologie pure et appliquée, 3: 386-393.  
260 C. Muquardt, Th. Falk Sr, Bruxelles, 4 vol. 
261 Synopsis avium, nouveau manuel d’ornithologie, Lamentin, Bruxelles. Dit werk brengt een overzicht van alle ordes en 
families en werd in 17 losse delen op de markt gebracht. Het geheel telt 1339 pagina’s en 16 kleurplaten. 
262 Dubois A., 1899-1904. Synopsis avium, nouveau manuel d’Ornithologie, Lamentin, Bruxelles, 2 vol. 
263 The Auk, 17, 1900: 81. 
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Alphonse Dubois had niemand beetgenomen, de titel vanzijn werk liet geen twijfel bestaan. Synopsis 
is afkomstig uit het Grieks en betekent letterlijk "samen zien", dat wil zeggen men in één oogopslag de 
inhoud kan zien. Wat niemand scheen te storen of te ergeren was dat een behoudsgezinde A. Dubois 
de klok terugdraaide op het vlak van de wetenschappelijke namen:  

"Pour la nomenclature, j’ai suivi les règles généralement admises. Cependant je n’ai pu me 
décider à conserver un nom spécifique devenu générique; ainsi je ne dirai pas avec certains 
auteurs: Regulus regulus (Lin.), Petronia petronia (Lin.), mais je prendrai pour dénomination 
spécifique la plus ancienne après celle de Linné, et j’écrirai: Regulus cristatus (Koch.), Petronia 
stulta (Gm.)."  

 
Verder verving hij het begrip ‘ondersoort’ door ‘variété’, wegens "admis avec raison par beaucoup 
d’ornithologistes et d’une manière générale en Entomologie." Is het een toeval, een vergissing of juist 
een verstandige keuze dat een doorwinterde ornitholoog als Alphonse Dubois teruggreep naar de 
nomenclatuur die gebruikt werd door de entemologen Carl-Ludwig Koch (1778-1857) en Johann 
Friedrich Gmelin (1748-1804)? Deze laatste had in 1788 de dertiende editie van de Systema naturae 
van Linnaeus heruitgegeven en aangevuld.  Gedurende de jaren 1813-1826 was C.L. Koch eerst het 
hoofd boswachterij van Burglengenfeld en later "Kreisforstrat" of districtboswachter in Regensburg. 
Daar schrijft hij het werk System der baierischen Zoologie (ook wel Fauna boica genoemd) waarin hij 
zoogdieren, vogels, insecten, spinnen en bodemdieren behandelt.  
 
Enerzijds was Alphonse Dubois persoonlijk erg vertrouwd met de entomologie, hij had immers de 
Catalogue systématique des Lépidoptères de la Belgique, die zijn vader had opgestart, verder 
afgewerkt. Anderzijds waren de Duitse ornithologen, waaronder Johann Friedrich Gmelin, ondanks al 
hun verdiensten - anno 2012 is Gmelin de soortauteur van 371 nog steeds geldige vogelsoorten en 249 
ondersoorten -, "avant tout de simples compilateurs."264 Laten we niemand een verwijt naar het hoofd 
slingeren. Ook andere vermaarde ornithologen, waaronder de Fransman Mathurin Jacques Brisson en 
de Brit Hugh Edwin Strickland hanteerden de wetenschappelijke naam Petronia stulta en om precies 
te zijn had Linneaus het over de Fringilla petronia. Dit maar om aan te tonen dat rond de eeuwwisseling 
druk gedebatteerd werd over begrippen als ‘ras’, ‘soort’, ‘variëteit’ en ondersoort en dat Alphonse 
Dubois zich mee in het debat had geworpen, op zoek zijnde naar een juiste taxonomie en correcte 
naamgeving. 
 
Het is absoluut onmogelijk een overzicht te geven van alle artikels die A. Dubois als internationaal 
gewaardeerd ornitholoog op zijn naam schreef. Hij publiceerde hoofdzakelijk in het Bulletin de 
l’Académie royale de Belgique, het Bulletin du Musée royal d’Histoire naturelle de Belgique, de Revue 
et magazin de zoologie, het Bulletin en de Mémoires de la Société Zoologique de France, de Revue 
française d’ornithologie. de Mitteilungen des ornithologischen Vereines in Wien, Ornis maar ook in Le 
Gerfaut. Het is trouwens in dit tijdschrift dat zijn landgenoot Marcel de Contreras in 1914 het volgende 
schreef:  

"Le Gerfaut entre dans sa quatrième année. En trois ans cette revue s'est classée parmi les 
grands périodiques ornithologiques européens et a, en outre, contribué largement au 
formidable essor que prend actuellement l’ornithologie en notre pays; aussi, désirant lui 
exprimer l'expression de leur profonde reconnaissance, tous les groupements ornithophiles 
belges ont-ils décidé de conférer à M. le docteur Alphonse Dubois, le plus dévoué collaborateur 
de leur organe, le titre unique de Président général des Sociétés ornithologiques de Belgique. 
C’est un hommage vraiment mérité, car elles sont rares, les carrières scientifiques aussi bien 
remplies que celle de l’éminent conservateur honoraire du Musée royal d'Histoire naturelle de 
Belgique. Nous publierons dans un prochain numéro la biographie de ce grand mais trop 
modeste zoologiste. En effet, dans le courant de cette année, il y aura cinquante ans que parut 
le premier mémoire scientifique de M. Dubois, et cet anniversaire sera pour tous ceux que 

 
264 Chansigaud V., 2014². Histoire de l’ornithologie, Delachaux et Niestlé, Paris: 225.  
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l'ornithologie intéresse une occasion de fêter le doyen des savants belges, et de le remercier de 
les avoir initiés, lui, un des premiers en Belgique, à cette passionnante science qui s'occupe de 
la vie des oiseaux, nos maîtres en aviation!"265  

 
Op 30 juni 1914 hield ridder G. van Havre een korte toespraak in de salons van hotel Métropole in 
Brussel. De tekst, alsook een korte biografie van A. Dubois werden gepubliceerd door Marcel de 
Contreras.266 In hetzelfde jaar schreef A. Dubois een korte bijdrage over de vogels van het 
Zoniënwoud267. Een bescheiden bijdrage van nauwelijks dertien bladzijden maar dat inspirerend zou 
werken voor de latere publicaties van de Bournonville (1955), Tricot (1956), Aerts (1979), Bilcke & Joiris 
(1979) over de vogels van het Zoniënwoud en een bijdrage zou leveren voor de twee Brusselse 
broedvogelatlassen. 
 
Nauwelijks enkele jaren later formuleerde Laurent Coopman een laatste eerbetoon aan deze 
uitzonderlijke wetenschapper:  

"Les années, brèves, sur l'aile du temps, fuient rapides. En 1914 — c'était hier, semble-t-il — les 
groupements ornithophiles belges décernaient, au cours d'une manifestation toute fraternelle, 
le titre de ‘Président général des Sociétés Ornithologiques de Belgique’, à M. le docteur 
Alphonse Dubois, conservateur honoraire du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique: 
c'était le cinquantenaire scientifique du réputé zoologiste. Notre directeur, M. Marcel de 
Contreras, à ce moment, rappela éloquemment l'œuvre féconde du jubilaire, précurseur parmi 
la pléiade des ornithologues belges à qui il avait ouvert une voie qui depuis, s'est 
considérablement élargie. Aujourd'hui Alphonse Dubois n'est plus. Il s'est éteint doucement, 
sans heurt, dans sa quatre-vingt-deuxième année, le 1er  juin dernier, en sa villa de Coxyde-sur-
Mer, qu'il n'a pas quittée de toute la durée de la guerre."268   

 
Hoe belangrijk was nu de inbreng van Alphonse Dubois voor de Belgische en de Europese ornithologie? 
Allereerst is er de prachtige iconografie. In verband met de twee delen, gewijd aan vogels, van de 
Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique schrijft A. Dubois zelf:  

"En commençant cette Faune, mon intention était d’abord de publier pour la partie 
ornithologique, une nouvelle édition revue et complétée de l’ouvrage iconographique de feu 
mon père. Mais, après mûre réflexion, j’ai cru préférable de faire un travail original et descriptif 
suivant le progrès de la science. J’ai cependant employé une partie des planches dessinées par 
mon père et qui ont paru dans son ouvrage ; quant aux autres, je les ai lithographiées moi-
même d’après nature en me servant des sujets de la collection du Musée."  
 

 
265 Le Gerfaut, 4, 1914: 3. 
266 Le Gerfaut, 4, 1914: 118-122. 
267 Dubois A., 1914. Les oiseaux de la forêt de Soignies. In Stevens R. & Van der Swaelmen L., Guide du promeneur dans la 
Forêt de Soignes, Monographies historiques, scientifiques et esthétiques, Ed. Van Oest et Cie, Bruxelles & Paris: 249-262. René 
Stevens (1858-1937) was een Belgische schilder met een voorliefde voor bosgezichten. Zijn bijnaam was dan ook niet 
onterecht "le sylvain". In 1909 was hij medeoprichter van La Ligue des Amis de la Forêt de Soignes. Louis Van der Swaelmen 
(1883-1929) was een urbanist en landschapsarchitect. Hij bedacht het Park-system, wat er uit bestond om steden met groene 
zones te omringen. Om het belang van het Zoniënwoud aan te tonen, deden zij beroep op Alphonse Dubois. 
268 Le Gerfaut, 21, 1921: 38. 
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De twee delen die ons vooral aanbelangen omdat ze over vogels gaan, verschenen respectievelijk in 
1887 en 1894 en zijn veel volumineuzer dan de tweede, totaal herwerkte en uitgebreide editie van de 
Ornithologie européenne van Degland & Gerbe (1867), die bovendien geen afbeeldingen bevatten. Een 
ander, essentieel verschil met het werk van Degland & Gerbe en vele andere naslagwerken van het 
einde van de 19de eeuw, is de aanwezigheid van, weliswaar summiere, verspreidingskaartjes.  
 
Dubois was zich tenvolle bewust van de meerwaarde van deze kaartjes : 

"La partie géographique a aussié été l’objet de soins particuliers, car la connaisance de la 
dispersion des êtres est d’une grande valeur scientifique. De petits planisphères intercalés dans 
le texte permettent au lecteur de se rendre immédiatement compte de l’étendue du globe 

qu’habite l’espèce dont il a la description sous les yeux ; 
des teintes particulières lui indiquent même, quand il s’agit 
d’oiseaux migrateurs, les pays que l’espèce et ses variétés 
habitent en été, et ceux où elles vont passer l’hiver."269  
 
Voor trekvogels werd de zomerhabitat in het blauw 
aangeduid en de winterverblijfplaatsen in het rood maar 
een precieze omschrijving was volgens een bescheiden 
Dubois nog niet mogelijk:  
"Quand l’oiseau est simplement de passage, les contrées 
qu’il ne fait que traverser sont barrées en rouge et en bleu; 
mais toutes ces indications sont approximatives, car, dans 
l’état actuel de nos connaissances, il n’est pas encore 
possible de donner des renseignements géographiques 
rigoureusement exacts."  
 
De eerste auteurs die verspreidingskaartjes aanbrachten 
in hun publicaties, beperkten zich tot de weergave van de 

verspreiding van een familie of genus. Zo bracht The geographical distribution of mammals270 van 
Andrew Murray, Karel Dupond, directeur van het natuurhistorisch museum te Brussel, op het idee 
verspreidingskaartjes toe te voegen aan de etiketten bij de balgen van de museumcollectie. Hij paste 
deze methode voor het eerst toe op de verzameling fossielen en nodigde in 1875 de conservators uit 
om verspreidingskaartjes aan te brengen bij de collecties waarvoor ze verantwoordelijk waren. Dit 
initiatief werkte inspirerend voor buitenlandse musea. Zo noteerde een trotse A. Dubois die zich 
bewust was van de gevergde inspanning:  

"En 1876, j’introduisis ce système de cartes dans la présente publication; je fus ainsi le premier 
à faire figurer dans un ouvrage spécial l’aire géographique de toutes les espèces qui y sont 
décrites. Si je n’ai pas trouvé jusqu’ici beaucoup d’imitateurs, il faut l’attribuer, en grande 
partie, aux difficultés qu’offrent les recherches qu’on est obligé de faire pour arriver à une 
précision satisfaisante." 

 
Net zoals E. de Selys-Longchamps tot over de Franse grens ging kijken, schreef Côme-Damien Degland 
in zijn Tableau des oiseaux du nord de la France271:  

"J’entends par nord de la France, cette vaste contrée qui est baignée par la Manche et serait 
bornée par une ligne qui, partant des environs d’Anvers, passerait par Bruxelles, descendrait 
vers Avesnes, Saint-Quentin et se contournerait sur Péronne, Amiens pour se terminer à 
Abbeville, en suivant le cours de la Somme."  

 
269 Dubois A. 1894. Faune des Vertébrés de la Belgique, vol. 1: XV. 
270 Day and Son, London, 1866. 
271 Imprimerie J. Denal, Lille, 1851: 3. 
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Kortom het gebied tussen Schelde, Somme en Samber en Maas.  
 
Het verschil tussen de publicaties van Degland en Degland & Gerbe enerzijds en de Faune illustrée des 
Vertébrés de la Belgique anderzijds, maar ook de bedenkingen die A. Dubois in de inleiding maakt over 
wat rassen en soorten juist inhouden, toont aan met welke rasse schreden de modernisering van de 
ornithologie was ingezet.  
 
Alphonse Dubois probeerde ook de interesse voor vogels op te wekken bij het ruime publiek en koos 
openlijk partij in het debat over nuttige en schadelijke vogels dat in de 19de eeuw hevig gevoerd werd 
en telkens werd aangezwengeld wanneer er van enige vorm van bescherming sprake was. Zo 
publiceerde hij in 1873 de vulgariserende Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique272 maar 
ook Les animaux nuisibles de la Belgique, mammifères, oiseaux et reptiles273, verschenen in 1889, 
samen met een vernieuwde versie van de Histoire populaire…  
 
A. Dubois was niet de eerste naturalist die een pleidooi hield voor ‘nuttige dieren’. In 1861 publiceerde 
Edmond de Selys-Longchamps de tekst die hij had voorgelezen voor de Académie des sciences, des 
arts et des belles-lettres te Brussel. Hij maakt een opsomming van nuttige en schadelijke dieren voor 
de landbouw en bij deze laatste rangschikte hij enkele roofvogelsoorten, klauwieren en kraaiachtigen. 
Iets wat, in die tijd, hoogst abnormaal was. Hij eindigde zijn pleidooi met de pathetische oproep: "Ne 
tuons pas les animaux par plaisir et sans nécessité ou utilité."274   
 
In een periode waarin ongeremd vogels bejaagd werden, moet dit tot nadenken gestemd hebben. Wat 
Alphonse Dubois vooral onderscheidde van zijn illustere voorgangers was zijn gedrevenheid om de 
ornithologie naar buiten te dragen. Karel Dupond formuleerde het als volgt:  

"De tout temps notre Petit pays a compté des naturalistes et des ornithologistes dont la science 
était réputée au loin; mais en ces dernières années, le vrai promoteur de ce mouvement fut, 
sans contredit, le Dr. A. Dubois, conservateur honoraire au Musée Royal d'Histoire Naturelle de 
Bruxelles. Par ses nombreux écrits il répandit cette science agréable et groupa autour de lui un 
noyau d’amateurs et de fervents de l’Oiseau."275  
 

 
5.4 Marcel de Contreras 
 
Marcel de Contreras, een briljante leerling van Alphonse Dubois, is, ondanks zijn verdienstelijkheid en 
zijn talrijke publicaties in de tijdschriften Chasse et Pêche en Le Gerfaut, waarvan hij trouwens geruime 
tijd directeur was, één van de mindergoden uit de geschiedenis van de Belgische ornithologie.  
Zijn voornaamste werk is het twee delen tellende Les oiseaux observés en Belgique276 waarvan de 
ouderwetse indeling van de vogelsoorten in Ptilopaides (roofvogels, hoenderachtigen, reigerachtigen, 
steltlopers, zaagbekken, duikeenden...) en Gymnopaides getuigt van een archaïsche originaliteit. Over 
dit werk schreef Karel Dupond toch: "en ce moment l’ouvrage le plus complet et le plus récent sur cette 
matière en Belgique."277 Misschien was dit wel lichtelijk overdreven. De ambitie van de Contreras was 
eerder bescheiden: 
"En publiant ce travail je n’ai nullement la prétention de présenter au public une œuvre scientifique; il 
ne s’agit que d’un manuel pratique, donnant toutefois des renseignement absolument en concordance 
avec les progrès réalisés en sciences naturelles jusqu’à nos jours. Véritable traité de vulgarisation, ce 

 
272 A.D. Mertens Imprimeur-Editeur, Bruxelles. 
273 Muquardt, Bruxelles. 
274 De Selys-Longchamps E., 1861. Sur les animaux vertébrés de la Belgique, utiles ou nuisibles à l’agriculture. Bulletins de 
l’académie des sciences, des arts et des belles-lettres, 12: 453. 
275 Dupond C., 1920. En Belgique pendant l’occupation. Revue d'histoire naturelle appliquée. Deuxième partie. l'Oiseau, 1: 53. 
276 Van Buggenhoudt, Bruxelles, 1905-1907. 
277 Dupond C., 1920. En Belgique pendant l’occupation. Revue d'histoire naturelle appliquée. Deuxième partie. l'Oiseau, 1: 53. 
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manuel a pour but de faciliter et d’encourager 
chez les amis des oiseaux l’étude de 
l’ornithologie, cette branche de l’histoire 
naturelle si attrayante, si instructive, si 
passionnante même, quoique peu 
fatigante."278 
 
De twee boekdelen zijn wel geïllustreerd met 
foto’s. Deze getuigen absoluut niet van 
fotografeertalent en Jan Balis279 noemt ze zelfs 
“lamentabel”. Zelfs al houden we rekening met 
de technische mogelijkheden, we kunnen niet 
anders dan Balis gelijk geven. Ze werden 
bovendien vaak genomen in gevangenschap, 
waaruit ook blijkt dat M. de Contreras een 
verwoedde kweker was, hoewel hij voor 
redacties van hedendaagse gespecialiseerde 
tijdschriften een illustere onbekende blijkt te 
zijn. Dat was hij ook voor René Ronsil280 die zo 
goed als alle ornithologische publicaties tot 
1948, die betrekking hebben op Frankrijk, in 
een bibliografie heeft samengebracht. M. de 
Contreras, zelf een gebeten verzamelaar, had 
de morele taak op zich genomen om de her en 
der verspreide vogelcollecties – vaak 
geplunderd of deels vernietigd tijdens de 
Eerste Wereldoorlog – naar het 
natuurhistorisch museum in Brussel over te 
brengen.  Zoals we reeds hoger schreven, was 

hij in dit opzet geslaagd, vooral dankzij zijn diplomatische aanpak. Maar ook de meeste recente nieuw 
waargenomen soorten wist hij te bemachtigen.  Zo lezen we bij een ietwat jaloerse Alphonse Dubois: 

"M. Marcel de Contreras, de Bruxelles, a eu l’occasion d’enrichir sa collection de quelques 
oiseaux fort rares, [à] savoir:  
1° Une femelle de Grive pâle (Turdus obscurus), tuée à Bastogne en octobre 1899. 
2° Une femelle de Grive sibérienne (Turdus sibericus), prise également à Bastogne en octobre 
1901; c’est la seconde capture en Belgique, la première date [de] 1877. 
3° Un couple de Grives à gorge noire (Turdus atrigularis), la femelle prise en Campine le 15 
octobre 1904 et le mâle près de Bastogne le 21 octobre de la même année. Jusqu’ici cette Grive 
n’avait été capturée qu’une fois en Belgique […]. J’ai vu et déterminé moi-même ces différentes 
Grives, qui viennent d’être acquises par notre Musée royal d’histoire naturelle.”281  

 
Dit betekende niet dat de Contreras een einzelgänger was, integendeel, hij bracht Alphonse Dubois 
ook nauwgezet op de hoogte en zorgde geregeld voor een update: 

"M. M. de Contreras m’informe que, depuis six ans, il observe chaque année deux ou trois 
Plectrophanes montains (Calcarius lapponicus) sur le marché de Bruxelles; cela fait supposer 
que cette espèce est de passage assez régulier, tandis que jusqu’ici on la croyait de passage 
très accidentelle en Belgique, mais ses apparitions sont toujours rares." 

 
278 De Contreras M., 1905. Op. cit, vol. 1: préface. 
279 Van diverse pluimage, tien eeuwen vogelboeken, Tentoonstellingscatalogus, Antwerpen, 's-Gravenhage & Brussel, 
Koninklijke Maatschappij der Dierkunde - Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum & Koninklijke Bibliotheek, 1968: 155. 
280 Bibliographie ornithologique française, Paul Lechevalier, Paris, 1948 
281 Dubois A., 1906. Nouvelles observations sur la Faune ornithologique de la Belgique. Ornis, 13: 134-135. 
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Zijn verdienste hield hierbij niet op. Samen met Georges van Havre nam hij haarfijn alle uitzonderlijke 
balgen van het Brusselse museum minutieus door. Menige fout werd rechtgezet en veel exemplaren 
werden eindelijk correct gedetermineerd. Van Havre zou dankbaar gebruik maken van dit 
voorbereidende werk bij het schrijven van zijn Les Oiseaux de la faune belge (1928). Het opzet van 
Marcel de Contreras had ook een politiek tintje:  

"Les voyages de M. de Contreras, sous le prétexte anodin d’études ornithologiques, cachaient 
en plus un objectif autrement délicat, une fonction bien dangereuse: il se chargeait du transport 
de la correspondance secrète de la Direction générale de l’Enseignement supérieur de Belgique, 
laquelle contenait les instructions aux divers services de l’Université de Liège, afin d’éviter la 
mainmise complète de l’Etat Belge et opposant ainsi une force considérable au mouvement 
séparatiste que les Allemands voulaient créer en Belgique."282 

 
Marcel de Contreras was nog op andere vlakken verdienstelijk al kwam hij soms net iets te laat. Op 25 
september 1906 werden in het woud van Epioux, bij Florenville in de provincie Luxemburg vier 
vermoedelijke Roodkeellijsters gevangen. Deze vangst werd niet aanvaard door het BAHC en daar 
waren duidelijke argumenten voor. Het vierde exemplaar was bijna gepluimd toen een buurman met 
enige ornithologische kennis de vanger attent maakte op het feit dat het wel eens om een bijzondere 
vangst kon gaan. Helaas te laat: "A titre de consolation il ne restait plus qu’à manger les quatre 
grives"283. De Contreras was zich bewust van het enorme verlies:  

"mais on ne saurait assez déplorer de pareilles pertes pour la science, et cependant elles doivent 
être fréquentes. Aussi est-ce dans le but de les éviter autant que possible à l’avenir que j’appelle 
ici sur ce point l’attention de mes lecteurs, comme je le fis d’ailleurs pour ceux du journal Chasse 
et Pêche dans le numéro du 28 octobre 1906."284  

 
De Contreras verzocht de lezers zeldzaamheden naar de hoofdzetel van het tijdschrift te sturen. Hij 
zou de vogels determineren én vervolgens terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaars: "Ils pourront 
ainsi rendre de grands services à l’ornithologie belge". Hij wist ook jagers en vogelvangers te overtuigen 
vogels te schenken. Op 4 augustus 1921 werd te Chanly, in de provincie Luxemburg, een Slangenarend 
gevangen op het jachtdomein van Georges Schaetsaert, een rijke Gentse industrieel, bevriend met de 
families Lippens en de Hemptinne. Karel Dupond verhaalt hierover: 

"M. Georges Schaetsaert a eu l’amabilité d’écrire à M. Marcel de Contreras que, si un jour il se 
décidait à se déssaisir de ce spécimen, ce ne serait que pour l’offrir au Musée Royal d’Histoire 
Naturelle en Belgique."285 

 

 
5.5 Alfred Quinet 
 
Alfred Quinet, huisarts van beroep, is de auteur van verscheidene artikels verschenen in het tijdschrift 
Chasse et Pêche, alsook van het door bibliofielen zeer gegeerde Les Oiseaux du Bas-Escaut, leur chasse 
en bateaux, histoire naturelle286. Dit boek verschaft, naast gegevens over de soorten die bejaagd 
werden aan de Beneden-Schelde, ook ontzettend veel informatie over de gangbare jachttechnieken, 
meer bepaald de jacht in “punt”, een aan het Engels ontleend begrip waarmee een platbodem bedoeld 
wordt waarin de jager – op de buik liggend – het waterwild benadert. Deze jachtvorm was van 
toepassing in estuaria maar ook op zee.  

 
282 Dupond C., 1920. En Belgique pendant l’occupation. Revue d'histoire naturelle appliquée. Deuxième partie. l'Oiseau, 1: 55-
56. 
283 De Contreras M., 1905-1907. Quelques notes complémentaires sur les turdinés de la faune belge. In de Contreras M., 
1905-1907. Les oiseaux observés en Belgique, vol. II: 415.  
284 Ibidem. 
285 Dupond C., 1923. Le Circaète des serpents Le Gerfaut, 13: 6. 
286 Société belge de librairie, Bruxelles, 1897 
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"Le punt est une espèce de canoë ou nageret à fond plat, ponté à l’avant et à l’arrière, 
spécialement inventé et construit pour la chasse à la sauvagine. Originaire d’Angleterre, il doit 
la plupart de ses perfectionnements au colonel Hawker, fameux chasseur devant l’éternel, qui, 
vers 1827 déjà, en avait fait ce qu’il est encore aujourd’hui."287  

 
Elke "punt" werd ontworpen volgens de wensen van de 
opdrachtgever, voor één of twee personen, maar telkens 
volgens een vast basisontwerp. Vanuit een punt werd met 
een geweer van verschillende kalibers gejaagd maar vaak 
maakte men gebruik van een "canardière", een geweer dat – 
zoals de naam laat verstaan – speciaal ontworpen was voor 
de eendenjacht maar dat door het gewicht moeilijk 
hanteerbaar werd en dikwijls op een steun moest worden 
geplaatst:  
"Mais l’engin de guerre acquiert alors un poids considérable, 
n’est plus portatif et cesse d’être un fusil pour s’appeler une 
Canardière."288   
 
Naar aanleiding van een vragenrondje over dit wapen in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, werd voor verdere 
uitleg door de geïnterpelleerde Dufrane gemakkelijkshalve 
doorverwezen naar Les oiseaux du Bas-Escaut:  
"Si j'en avais le temps, je vous ferais la description complète 
de ces canardières, mais les amateurs trouveront, à cet égard, 

tous les détails dans l'intéressant ouvrage de M. le docteur Alfred Quinet, véritable spécialiste en la 
matière et qui fait autorité."289 
 
In 6.1. wordt uitvoeriger ingegaan op het gebruik van de canardière. 
 
Les Oiseaux du Bas-escaut is volledig op eigen jachtervaring en waarnemingen gebaseerd: "Le travail 
que je publie aujourd’hui est le résultat d’excursions cynégétiques et de recherches poursuivies depuis 
plusieurs années."290 
 
Op enkele afbeeldingen na, die Quinet uit Britse naslagwerken haalde, zijn alle andere gebaseerd op 
foto’s die op en aan de  Schelde werden genomen en worden weergegeven via de techniek van foto-
simili-gravure. Het komt er op neer dat een monochroom document, hier in casu fotomateriaal met 
dicht op elkaar geplaatste puntjes wordt weergegeven. De techniek was absoluut nog niet ontwikkeld 
en de kwaliteit is behoorlijk slecht en heeft iets weg van een te sterk uitvergrote foto in een krant van 
de 20ste eeuw. De kwaliteit van de afbeeldingen is al een stuk beter in zijn Vade-mecum des oiseaux 
observés en Belgique. Alfred Quinet was van oordeel dat beroep doen op de talrijke vogelverzamelaars 
die ons land rijk was,  

"c’eut été provoquer une avalanche de volatiles, de quoi garnir plusieurs musées.  
Afin d’éviter les doublures et les répétitions des mêmes sujets, on n’eut recours qu’à quelques 
collections, et l’on résolut de représenter certains groupes dans leur milieu naturel, pour mieux 
fixer les idées des visiteurs."  

 

 
287 Quinet A., 1897. Les oiseaux du Bas-Escaut, Leur chasse en bateaux, Société belge de librairie, Bruxelles: 21. 
288 Quinet A., 1907. Op. cit.: 54. 
289 Verslag Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers van 7 juni 1901. 
290 Quinet A., 1897. Op. cit.: 1. 
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Quinet nam zijn dromen voor werkelijkheid. 
Enerzijds hield hij er geen rekening mee dat 
de Belgische vogelliefhebbers voornamelijk 
bestonden uit duivenmelkers, kwekers en 
vangers en anderzijds dat de 
"vogelverzamelaars" bevoorraad werden door deze laatste groep en 
niet bereid zouden zijn hun zeldzame stukken zomaar uit te lenen of 

te laten fotograferen. Hij besefte dat het aanbod aan afbeeldingsmateriaal beperkt zou gebleven zijn… 
en dat was ook in werkelijkheid het het geval, ondanks zijn museabezoeken:  

"Malheureusement, le temps et la place nous ont fait défaut pour donner aux principaux 
groupes de la faune ornitholgique de notre pays, une mise en scène prise sur nature et en 
rapport avec les mœurs et habitudes de chacun d’eux. 
Les oiseaux d’eau et de rivage seuls, sont ici représentés dans le cadre de leur vie habituelle." 

 
Het gevolg is dat water- en oeverbewonende soorten in de natuur gefotografeerd werden, dat enkele 
soorten in een compositiegeheel worden afgebeeld (een onopvallende Waterspreeuw onderaan een 
tak met daarop verschillende lijsterachtigen), dat voor de Sneeuwuil een balg werd gefotografeerd 
met vermelding van de verzamelaar in de tekst en dat, tenslotte, het merendeel van de soorten, ook 
diegene die vaak als kooivogel werden gehouden, het zonder afbeelding moeten stellen.  Voor enkele 
eendensoorten stelde Quinet zich tevreden met een tekening gekopieerd uit buitenlandse 
naslagwerken, evenwel zonder bronvermelding. Zo groot is de verhoopte inbreng van verzamelaars 
geweest. Quinet heeft uiteindelijk dezelfde problemen aan de lijve ondervonden als E. de Selys-
Longchamps en A. Dubois. 
 
Toch is het avifaunistisch overzicht van Quinet voor ons land vrij volledig. Alleen heeft hij een hoogst 
eigen toets gegeven aan zijn classificatie:  

"Nous ferons passer le convoi des espèces d’après l’ordre de leur apparition sur terre. Il est plus 
logique et plus scientifique d’adopter une méthode qui se rapproche d’aussi près que possible 
du plan de distribution harmonique tracé par la nature, les milieux successifs."291  

 
Hij deelde zijn passie voor het scheppingsverhaal met de extentrieke Alphonse Toussenel292 maar zijn 
systeem als wetenschappelijk bestempelen gaat te ver.  
 
Aangezien het eerste bewoonbare habitat uit water bestond, komen watervogels in zijn Vade-mecum 
als eerste aan bod, gevolgd door soorten die de oevers nodig hadden om er te broeden. Voor 
roofvogels was er nog niet onmiddellijk plaats want "L’oiseau de proie devant vivre des autres n’a pu 
venir au monde avant ceux-ci." Eerst kwamen de landbewonende soorten aan de beurt. Quinet 

 
291 Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique, Imprimerie scientifique Charles Bulens, Bruxelles: 40. 
292 De geschriften van deze journalist en schrijver over natuur waren voornamelijk een dekmantel om zijn anglofobe en 
antisemetische iideeën uit te spuien.  
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aanvaardde wel dat in de loop der tijden soorten geëvolueerd waren en dat daardoor verwante 
soorten en ondersoorten ontstaan waren: "[les espèces] ne furent pas faites en un jour, et pas une 
raison ne défend de croire qu’il y ait eu mille ans, plus ou moins entre l’apparition du premier et du 
dernier des moules d’un ordre ou d’une série."  Op de keper beschouwd zit zijn systeem wel logisch in 
elkaar.   
 
 

5.6 Philogène Auguste Galilée Wytsman 
 
Deze Belgische ornitholoog 
en entomoloog werd 
geboren te Dendermonde op 
12 augustus 1866 en 
overleed in Brussel in 1925. 
Sommige bronnen 
vermelden de hoofdstad als 
geboorteplaats maar de 
geboorteakte brengt 
duidelijkheid. 
 
Hij is vooral bekend 
geworden door zijn 
publicatie van 2 grootse 
werken over vogels en 
insecten. De hoofdstukken 
werden geschreven door de 
grote Europese ornithologen 
en entomologen van die tijd. 

Hij publiceerde de zesentwintig delen van de Genera Avium van 1905 tot 1914. Ze bevatten bijdragen 
van Alphonse Dubois, de Duitser Ernst Hartert, de Oostenrijker Carl Eduard Hellmayr, de Schot William 
Robert Ogilvie-Grant, de Britten Lionel Walter Rotschild en Philip Lutley Scater, de Italiaan Adelardo 
Tommaso Salvadori. Het werk was opgevat als een encyclopedie waarbij elke auteur een familie uit de 
vogelwereld behandelde. Men was verplicht voor het volledige werk in te tekenen en de prijs werd vrij 
ingewikkeld becijferd: een 
tekstpagina in quarto kostte 0,2 BEF, 
een volledige plaat in zwart-wit, 1,5 
en een kleurplaat 3. Voor de 
buitenlandse intekenaars werden de  
prijzen ook in pence, Franse franken, 
Pfennig en Dollar vermeld. De 
betaling geschiedde bij elke 
aflevering. De portkosten werden 
door de belangstellenden betaald. Op 
het moment dat Wytsman zijn 
prospectus klaar had, was het eerste 
deel over de zangvogels (Passeres) 
klaar. Ernst Hartert mocht hiermee de 
spits afbijten. Geïnteresseerden konden gratis één kleurplaat ontvangen.  Deze was het werk van 
niemand minder dan John Gerrard Keulemans,  een Nederlandse schilder en illustrator. Keulemans 
was beroemd om zijn lithografieën van vogels. Vanaf 1869 werkte Keulemans in Groot-Brittannië waar 
hij op 29 maart 1912 in Ilford (Groot-Londen) overleed. Als 19 jarige bood hij zijn diensten aan als 
verzamelaar van geprepareerde vogels en hun eieren aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in 

Geboorteuitreksel uitgereikt door "de ambtenaar van den Burgerlijke 

Stand des stads Dendermonde" 
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Leiden. Hij werd er in 1864 benoemd tot tekenaar en assistent. Hermann Schlegel, was toen directeur. 
Keulemans werkte ook voor Ibis en Jac. P. Thijsse gebruikte in zijn eerste druk van Het Vogeljaar (1903) 
postuum verschenen platen van Keulemans. Die ene gratis te verkrijgen kleurplaat was het ideale 
overtuigingsmiddel om meer intekenaars bijeen te krijgen. Pittig detail: deze kleurplaat met daarop 
enkele papegaaiachtigen, droeg het volgnummer 3 maar werd niet opgenomen in de uiteindelijke 
publicatie. 
 
Ook aan de andere kant van de Atlantische oceaan waren de verwachtingen hoog gesteld. De Genera 
Avium was reeds in 1904 in het tijdschrift van The American Ornithologists’ Union aangekondigd 
geweest (The Auk, 21, 1904: 312). Twee jaar later verscheen de eerste, lovende commentaar:  

"This important work, […] seems now well under way, the first five parts having recently 
reached us for notice. Each part, restricted to a single family, is paged separately, and is 
practically complete in itself. […] The text consists of a brief general account of the family, in 
regard to its relationships and technical history, keys to the genera and species, with their 
principal synonymy and geographical distribution. The work will thus be of great convenience 
and value as a synopsis of the birds of the world. It is edited by P. Wytsman, is published in 
English, and the illustrations are by Keulemans. They give a full length figure of a characteristic 
species, with head, feet and other detail figures of a number of other species, thus far all in 
color, and of course well executed."293 

 
Wytsman zelf schreef zelf het gedeelte over de Todies (Todidae), een familie van vogels uit de orde 
Scharrelaarvogels. Alphonse Dubois verzorgde het zevende deel dat in 1907 verscheen en over 
pelikanen handelde. Zijn tweede grote werk, Genera Insectorum, werd over de periode van 1902 tot 
1970 uitgegeven en telt 219 delen. De publicatie van de Genera avium werd definitief onderbroken 
door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De publicatie van de Genera insectorum was in 1901 
gestart en ging ongestoord verder in de periode 1914-1918. Het heeft wel enkele decennia geduurd 
vooral het werk volledig rond was. De eindredacteur lichtte het opzet toe in een bijzonder kort 
voorwoord: 

"The success obtained by the Committee of publication of the Genera insectorum has induced 
us to make a similar attempt in the service of Ornithology. Tot his end, we have formed a 
Committee, composed of the best Ornithologists of the entire World, all of whom have assured 
use of their collaboration. 
Our publication will therefore have a scientific value as accurate as undoubted."294 

 
Wytsman was bibliothecaris van het Koninklijk museum voor natuurwetenschappen en met zijn 
Genera avium zou ons land haar volgende ornithologische publicatie van internationaal formaat 
kennen, na de werken van Alphonse Dubois. Het boek, volledig in het Engels geschreven, werd in 
Brussel gedrukt maar de verspreiding wereldwijd zat geniaal in elkaar295. 
 
Naast overlijdensberichten in internationaal gerenommeerde tijdschriften brachten Karel Dupond  en 
August Lameere een laatste huldebetoon in publicaties van eigen bodem296. 

 
 
 

 
293 The Auk, 23, 1906: 118. 
294 Genera avium, V. Verteneuil & L. Desmet, Imprimeurs-Editeurs, Bruxelles: los bijgevoegd blad. 
295 In Londen was het verkrijgbaar bij Dulau & Co, Sotheran & Co, Wesley & Son, R.H. Porter en de Britse uitgever van Duitse 
origine Bernard Quaritch; In Berlijn werd het verdeeld door Robert Friedlænder & Sohn; in Wenen door Gerold & Co; in New 
York door G.E. Stechert & Co en Westermann & Co en in Parijs door C. Klincksieck. 
296 Dupond Ch., 1925 in Le Gerfaut, 15 : 51-52 en Lameere A., 1925 in het Bulletin et annales de la Société entomologique de 
Belgique, 65: 98. 
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6 Vogeljacht, -vangst en -bescherming 
 
Reeds eerder kwamen vluchtig vogelvangtechnieken en tradities zoals de eendenkooien, de 
spreeuwenpot, de leeuwerikenspiegel en de vinkensport ter sprake. De studie van vogels was immers 
gelinkt met het neerschieten of het vangen ervan. Sommige van deze ambachtelijke bezigheden 
werden beoefend of aangeprezen door bekende ornithologen, zonder dat daar vragen rond gesteld 
werden. Anderzijds zijn het dezelfde ornithologen die gewezen hebben op de noodlottige gevolgen 
van tradities op het vogelbestand wanneer deze gebruiken te intens of grootschalig worden toegepast. 
De canardière is daar een sprekend voorbeeld van. De confrontatie met buitenlandse ornithologen 
heeft mee toegedragen tot een betere bewustwording die op haar beurt de vogelbescherming een 
stevig duwtje in de rug gegeven heeft. 
 

6.1 De canardière 
 
Om alle verwarring te vermijden signaleren we dat een canardière ook een eendenkooi is maar dit 
onderwerp werd reeds eerder behandeld. 
 

Quinet, als belangrijk ornitholoog en onverbeterlijke jager een sprekend voorbeeld van wat we in de 
inleiding  beschreven, noemde de canardière zelf een "engin de guerre" en "une pièce d’artillerie". Een 
canardière Kon evengoed een geweer met een bijzonder lange loop zijn als een tuig dat de allures had 
van een machinegeweer. Het kruit werd via de loop in het geweer aangebracht. De canardière had tot 
doel verscheidene eenden in één keer te treffen, het was bijgevolg inderdaad een moordwapen dat 
een ware slachtpartij aanrichtte. Vooral de Engelsen waren verzot op de ‘Puntguns’ of ‘wildschieter’ in 
Nederland. Barwolt Ebbinge297 vertelt hoe tweeëndertig bootjes, uitgerust met een kanongeweer, in 
één keer 704 Rotganzen schoten en daarmee het Guinness Book of Records haalden. De Nederlandse 
eendenkooikers profiteerden trouwens van de Britse puntgunners die de eenden met hun gebulder 
recht naar de eendenkooien joegen. 
 
De combinatie van een punt en een canardière was, vooral in het buitenland, meer bepaald Frankrijk 
en Groot-Brittannië, een zeer gewaarde jachtpraktijk, hoewel weinigen zich zo’n wapen konden 
veroorloven: "Quoi qu’il en soit, en l’an 1891, quatre de ces permis furent délivrés à des Anglais, alors 
qu’aucun Belge n’en était encore pourvu à cette époque", schreef Alfred Quinet. Het was vooral de 

 
297 De Rotgans, Atlas Contact, Amsterdam –Antwerpen, 2014: 269. 

                                               Canardière op punt gemonteerd op de Schelde 
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kostprijs die kandidaten afschrikte want in België was geen speciale vergunning nodig voor een 
canardière. Bijgevolg werd het tuig niet 
in ons land vervaardigd:  
"Nos armuriers belges ont rarement 
l’occasion d’établir une canardière d’un 
nouveau modèle, et les tentatives faites 
par quelques-uns d’entre eux jusqu’ici, 
sont restées isolées et sans succès. Nous 
sommes donc tributaires des fabricants 
français et anglais pour les armes de gros 
calibre se chargeant par la culasse, à part 
deux ou trois canardières calibre 32 
millimètres, système Albini298 ou 
similaire, en réserve chez quelques rares 
fabricants belges." 
Een canardière was ook niet eenvoudig 
om te hanteren en het succes was lang 

niet verzekerd :  
"En 1894 l’équipe de la Sarcelle se paya le grand port-d’arme hollandais, et n’en tua pas plus 
de canards pour cela. En 1897 M. Ward, Bruxelles, en fit autant sans plus de succès!" 

 
De Nederlandse Staat voorzag een ingewikkelde wetgeving voor de jacht op haar deel van de Schelde: 
"En somme, elle fait une distinction importante entre l’arme portative, et l’arme non portative qui ne 
peut être tirée à l’épaule".  
 
Verder inde men  

"une patente de chasse (yacht-ackte) à 21,75 florins et […] une permission de chasse délivrée 
par l’administration des domaines de l’Etat (propriétaire). La permission pour chasser au fusil 

ordinaire coûte 2,54 florins, celle pour la chasse avec le fusil-
canon 50 florins pour les nationaux, et 150 florins pour les 
étrangers […]".  
 
Dit kwam overeen met 370 Belgische franken, een bedrag 
dat Quinet terecht als "assez salée" omschreef. De 
Nederlandse Staat wilde haar wateren voor eigen publiek 
vrijwaren. Was het uit bezorgdheid van de Nederlandse 
regering dat de prijs van de jachtvergunning stelselmatig 
werd opgedreven? Als we Quinet mogen geloven was dit 
effectief de reden: "parce que les effets de cette arme de 
chasse (fusil-canon) sont très meurtriers." A. Quinet had van 
een ambtenaar uit Middelburg vernomen dat met één 
schot 80 tot 100 eenden geveld werden. Veel sport had een 
canadière, waarvan de lengte ongeveer 2,5 meter en de 
opening van de loop 5 centimeter bedroegen, niet om zich. 
Met een canardière werd per schot ongeveer 900 gram 
hagel afgevuurd. In de Verenigde Staten werden zoveel 
eenden gedood dat deze jacht reeds in 1860 verboden 
werd, in Nederland werd het puntgunnen in 1904 op de 

 
298 Albini was een Italiaanse admiraal die allerlei wapens had ontworpen, welke later – omstreeks 1865 door de Engelsman 
Francis Braendlin geperfectioneerd werden. De wapens voor de Belgische markt werden van 1867 tot 1901 door FN in Herstal 
vervaardigd. 

                   Moeilijk hanteerbaar moordtuig 
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rode lijst geplaatst. De klassieke jacht, waarvan Quinet wel een voorstander was, vereiste toch wel een 
degelijke avifaunistische voorkennis, als we de auteur mogen geloven:  

"La chasse à la sauvagine en Punt, pratiquée dans toutes les règles de l’art, constitue le sport 
le plus attrayant qui soit. Elle demande beaucoup d’habilité, de ruse, de connaissances 
cynégétiques et maintes autres  qualités [...]."299  

 
Ofschoon Quinet zelf in de inleiding preciseert dat het niet zijn doel is  

"d’écrire un traité didactique sur la faune ornithologique des Escaut [Wester- en Ooster-
Schelde] en suivant un ordre déterminé de classification d’espèces qu’on y rencontre 
habituellement ou accidentellement, à l’instar de la plupart des livres sur les oiseaux de 
Belgique, de France ou d’Europe."300 

 
Toch verschaft de auteur ons in Les Oiseaux du Bas-Escaut gigantisch veel informatie over deze 
vogelrijke regio. De kennis die Quinet verworven had, had hij grotendeels opgedaan door de 
jachtpraktijk op de Schelde:  

"C’est sur le Bas-escaut que le naturaliste vraiment digne de ce nom pourra se procurer des 
spécimens de presque toutes les espèces d’oiseaux de ce continent, appartenant aux ordres des 
Rémipèdes et des Echassiers […]."  

 
Hij beschrijft de avifauna van de Beneden-Schelde vanuit het standpunt van de jager, al geeft hij zelf 
toe dat er dringend maatregelen moesten getroffen worden om de avifauna te beschermen :  

"les oiseaux du Bas-Escaut sont fort poursuivis, depuis quelques années surtout, par les 
pêcheurs et les [chasseurs] professionnels."301  

 
Ridder van Havre, zelf een verwoede jager, heeft bij het schrijven van Les oiseaux de la faune belge 
(1928) nagenoeg alle geschriften van Quinet benut behalve zijn Vade-mecum des oiseaux observés en 
Belgique, précédé d'une étude sur leur migration302. De inhoud van dit boek verscheen eerder in het 
tijdschrift Chasse et pêche, uitgegeven door de Administration des eaux et forêts. Het bevat, zoals de 
titel laat vermoeden, een lijst van de vogels die in België geobserveerd werden het ganse jaar door, 
toevallig of tijdens de trek. Vervolgens is er voor de belangrijkste soorten een monografie met 
vermelding van grootte, habitat, verspreiding, voedselkeuze en bij sommige soorten staan 
gastronomische commentaren en tips: "chair exquise" voor de Wilde Eend, "le triage de sa nourriture 
donne à sa chair une grande délicatesse" voor de Smient.  
 
Zonder ongepaste opmerkingen te willen maken, moeten we toegeven dat dit naslagwerk de honger 
van een nieuwsgierige ornitholoog niet stilt. Quinet schrijft bijvoorbeeld dat de IJsvogel totaal 
onsmakelijk is maar zal ook niemand verbaasd hebben. Veel meer vernemen we echter niet. Sommige 
soorten zijn geïllustreerd, andere dan weer niet. Dit werk van Quinet vermeldt eveneens de 
Nederlandse, Waalse en wetenschappelijke naam. Quinet beschouwde ons land als "le pays par 
excellence des amateurs et des connaisseurs d’oiseaux."303 Hij bedoelde hiermee uiteraard de 
vogelkwekers en -vangers, die ook onderhevig waren aan modeverschijnselen en tendenzen:  
 "Nos villages et nos villes avaient et ont encore leurs sociétés d’éleveurs d’oiseaux et, si les 
 anciens amateurs de Mésanges, de Merles, de Sansonnets et d’Agaces [Eksters] ont quelque 
 peu diminué, les concours de Pinsons, la sélection des Fauvettes, élevée à la hauteur d’un 
 sport, les sociétés colombophiles, les tenderies à la Béguinette [Graspieper], à l’Alouette, 
 aux Grives et aux oiseaux de passage, sont plus vicaces que jamais."  
 

 
299 Quinet A., 1907. Op. cit.: 4. 
300 Quinet A., 1897. Op. cit: 1. 
301 Quinet A., 1907. Op. cit.:  6. 
302 Administration des eaux et forêts, Bruxelles, 1898 
303 Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique, Imprimerie scientifique Charles Bulens, Bruxelles: 2. 
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In de privébibliotheek van G. van Havre bevonden zich ook enkele geschriften van Quinet over 
"ornithologie économique", maar dit onderwerp komt wat verder aan bod.  
 
Voor de samenstelling van zijn Vade-mecum hield hij er een bijzondere werkwijze op na:  

"Faire appel aux collectionneurs d’oiseaux en Belgique, c’eut été provoquer une avalanche de 
volatiles, de quoi garnir plusieurs musées. Afin d’éviter les doublures et les répétitions des 
mêmes sujets, on n’eut recours qu’à quelques collections et l’on résolut de représenter certains 
groupes dans leur milieu naturel, pour mieux fixer les idées des visiteurs." 

 
Het zijn dan ook hoofdzakelijk watervogels, soorten waarmee Alfred Quinet vertrouwd was, die van 
een afbeelding voorzien werden. Quinet vermeldt dat er in ons land reeds 340 soorten werden 
waargenomen. Hij baseerde zich op cijfermateriaal dat Alphonse Dubois in 1896 gepubliceerd had.304   
 
Dubois maakt in zijn artikel de vergelijking met de buurlanden: "La Hollande, notre voisine du Nord, n’a 
enregistré que 307 espèces et l’Empire de l’Allemagne, avec ses nombreux Etats, 377 espèces. La France 
ne possède que 56 espèces environ qui n’ont pas été observées en Belgique, toutes méridionales, 
alpines ou africaines." Een meer dan behoorlijk resultaat voor België. Quinet verklaart deze 
verscheidenheid:  

"C’est parce notre pays jouit, grâce à sa position géographique vers le milieu de l’Occident, d’un 
climat tempéré, d’une variabilité et d’une douceur de température, chers aux tribus aquatiques 
et paludéennes [moerasvogels]. Et, il n’est pas moins bien partagé au point de vue des richesses 
de son territoire, tour à tour plat, montagneux ou formé de collines; les plaines plantureuses 
ou marécageuses y succèdent aux prairies, aux bruyères et aux forêts de toutes essences, 
chênes, sapins, hêtres, bouleaux, charmes, frênes, etc. Sillonné de nombreux cours d’eau et 
traversé entièrement par deux grands fleuves, la Meuse et l’Escaut, il est, en outre, situé en 
plein sur la ligne de migration des oiseaux, dont la plupart sont obligés de le traverser dans 
toute sa largeur."305   

 
Alfred Quinet telde 70 standvogels, 57 zomervogels, 41 wintervogels, 49 soorten "de passage régulier, 
"107 "de passage irrégulier ou accidentel" en 16 "variétés climatiques". De naamgeving van de 
verschillende categorieën is misschien wat ongelukkig gekozen maar we begrijpen wat hij precies 
bedoelt. 
 
In zijn Vade-mecum kondigt Quinet reeds de publicatie van Les oiseaux du Bas-Escaut (1907) aan. Zoals 
we hoger reeds schreven, bevat dit laatste boek, naast een ruime uitwijding over de jacht op waterwild 
en de bijhorende technieken, een bloemlezing van alle soorten die op de Beneden-Schelde konden 
worden bejaagd, met een precieze aanduiding van de beste plaatsen. Voor elke soort vermeldt Alfred 
Quinet er tal van wetenswaardigheden, gebaseerd op zijn eigen, rijke ervaring, deze van andere jagers 
maar ook gegevens overgenomen uit de buitenlandse literatuur. Quuinet was niet wereldvreemd en 
besefte dat men in de buurlanden, op ornithologisch vlak, een voorsprong had opgebouwd. 
 
 

6.2 Vogelvangst maar ook al –bescherming 
 
Toch vermeldenswaard is het feit dat Quinet, ondanks zijn voorliefde voor de jacht, zich ook opwierp 
voor de bescherming van de vogels, lang vooraleer er in ons land concrete maatregelen zouden 
getroffen worden.  

 
304 Dubois A., 1896. Note sur deux oiseaux nouveaux  pour la Belgique. Bulletin de la Société Zoologique de France, 21: 153-
155. 
305 Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 3. 
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In 1901 publiceerde hij namelijk "Observations sur la question de la 
protection des oiseaux"306 en omstreeks 1906 – samen met advocaat 
Jules Lebleu - Les tenderies en Belgique, commentaire du règlement 
du 15 aout 1906 sur les oiseaux insectivores307. In dit bescheiden 
boek, dat amper 151 bladzijden tellt, leggen de auteurs de complexe 
wetgeving bloot, verwijzen ze naar de situatie in Frankrijk, verklaren 
enkele vangstmethodes en lichten folkloristische gebruiken zoals 
vinkenwedstrijden toe. Ze nemen het uiteindelijk (bijna altijd) op 
voor de bescherming van de vogels. Roofvogels, daarentegen, 
kunnen op weinig begrip rekenen en werden, zoals elders in Europa, 
met een Oehoe bejaagd: 
"On chasse couramment à l’aide du Grand-duc dans le pays, comme 
chez tous nos voisins du reste; c’est un moyen facile et assez agréable 
de se débarasser des oiseaux de rapine, qui font la guerre aux œufs 
et couvées des oiseaux-gibier ainsi qu’aux petits oiseaux en 
général."308 
 
Al werd de Oehoe zelf gebruikt voor de jacht op roofvogels en kraaiachtigen309, de soort ontsnapte, 
volgens de jachtwet van 28 februari 1882, net als valken, Wespendief, Sperwer, Havik en wouwen, niet 
aan de jachtdrang: 

"Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux oiseaux de proie diurnes, au 
Grand-Duc, au Geai, à la Pie, au grand Corbeau, à la Corbine ou Corneille noire, à la Corneille 
mantelée, lesquels peuvent être détruits en tout temps, même au moyen d’armes à feu."310 

 
Na 1882 werd de wetgeving verstrengd maar de Oehoe bleef niet gespaard:   
 "Le Grand-duc, comme nous savons, est le seul oiseau de proie nocturne dont la destruction 
 est autorisée en tout temps par le réglement."311  
 
In hun betoog is het alsof de auteurs zich als beschermers opstellen om de jacht te vergoeilijken. Een 
discours dat we wel meer horen bij jagers die zich voordoen als natuurbeschermers. De boeken van 
Quinet werd vooral door een jagerspubliek gelezen maar we menen wel te kunnen beweren dat 
vogelbescherming voor Quinet geen leeg begrip was. 
 
België kan in deze ganse problematiek niet als een geïsoleerd geval beschouwd worden en ook in 
andere Europese landen gingen stemmen op om vogels te beschermen. Sommige auteurs namen 
daarbij uitgesproken standpunten in. Zo schreef Jac. P. Thijsse: 
 "Op stuk van zaken komt het daarop neer, dat eigenlijk geen vogel schadelijk te noemen is, 
 maar dat een enkele soms door de omstandigheden er toe gedreven kan worden, om nadeel 
 aan te richten."312 
 
De eerste internationale conventie in Europa ter bescherming van in het wild levende soorten is deze 
van 19 maart 1902 in Parijs. Zij vormde de basis voor een Europees initiatief om trekvogels als een 

 
306 Ornis, 11: 391-412. 
307 Charles Bulens, Bruxelles. 
308 Lebleu J. & Quinet A., 1906. Les tenderies en Belgique, Imprimerie scientifique Charles Bulens, Bruxelles: 90. 
309 In Le Saint-Hubert Club illustré van 1911 was een bijdrage verschenen over "La chasse au grand-duc en France" en de 
werkjes van Tapin P., 1906. Notice sur la chasse du corbeau au grand duc, Editions Guerin, Delahalle et Cie, Paris en Petit E., 
1928, Nos oiseaux braconniers et leur chasse au grand-duc, Paris waren in Belgische jachtkringen alvast bekend al werd de 
methode meer in Frankrijk toegepast. 
310 Lebleu J. & Quinet A., 1906. Op. cit.: 7. 
311 Idem: 117. 
312 Het vogelvraagstuk. De Levende Natuur, 4 (2) 1899: 43. 
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internationaal erfgoed zonder landsgrenzen te beschouwen maar uiteindelijk ging het uitsluitend over 
"la protection des oiseaux utiles pour l’agriculture". Toch werd de conventie ondertekend door de 
meeste Europese landen: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Spanje, Griekenland, Zwitserland, 
Luxemburg, Portugal, Zweden, Portugal, Zweden, het prinsdom Monaco, Lichtenstein, België…. In de 
praktijk waren in België de tijd en de publieke opinie nog niet rijp voor zulke initiatieven die toch 
duidelijk een materialistisch karakter vertoonden. 
 
Op 16 augustus 1906 schreef baron Maurice van der Bruggen:  
 "Monsieur le Gouverneur, J’ai l’honneur de vous adresser le texte de l’arrêté royal en date du 
 15 août 1906 pris, pour la protection et la conservation des oiseaux insectivores, en exécution 
 de l’article 31 de la loi sur la chasse du 28 février 1882. Dans l’élaboration de ce document, le 
 gouvernement s’est inspiré de la Convention internationale, signée à Paris le 19 mars 1902313, 
 ainsi que des conclusions du rapport de la commission chargée par mon arrêté du 19 
 septembre 1903 de rechercher et de proposer des modifications à apporter aux dispositions 
 réglementaires en vigueur."314 
 
In de meeste Europese landen waren insectenetende soorten helemaal niet beschermd. Om de 
situatie in ons land beter in kaart te brengen, had M. van der Bruggen eigenhandig opdracht gegeven 
om het dieet van vogels te bestuderen teneinde hun nut voor de land- en bosbouw manifest te kunnen 
aantonen. 
 
Vogelbeschermers bekwamen dat de vangstperiode tot twee maanden herleid werd maar anderzijds 
bleef de verkoop en aanschaf van levende vogels toegelaten tot 30 november. Zodanig konden 
handelaars hun stock kwijt geraken. Wat het transport betrof van zangvogels die op wedstrijden 
gebruikt werden, bleef de wetgeving ongewijzigd. M. van der Bruggen had verscheidene malen de 
vraag ontvangen om het transport van blind gemaakte vogels te verbieden maar dat liep niet van een 
leien dakje: 

"cette question sort du cadre de celles que le gouvernement a le droit de réglementer en vertu 
de l’article 31 de la loi sur la chasse."  

 
Maurice van der Bruggen moest de kerk, ook om persoonlijke redenen, in het midden houden: in 1906 
was deze advocaat uit Gent nog minister van landbouw, volksgezondheid en schone kunsten in het 
kabinet de Smet de Naeyer. Hij wilde de jagers en stropers niet tegen zich in het harnas jagen want in 
april 1875 was zijn oudere broer Charles door wildstropers vermoord. Toch waagde M. van der 
Bruggen zich aan een boodschap aan het adres van de stropers:  
 "Je crois utile de rappeler que le droit de détruire les oiseaux nuisibles, même au moyen 
 d’armes à feu, ne dois pas dégénerer en abus et servir de prétexte au braconnage."  
 
Of deze boodschap ook de doelgroep bereikte, blijft alnog de vraag. Maar er was de goedwil en de durf 
om de nieuwe Europese wetgeving in de praktijk in daden om te zetten. De nieuwe wetgeving voorzag 
een duidelijke omlijsting van bejaagbare soorten en vogels "capturés ou tués avec l’autorisation du 
gouvernement ne peuvent être vendus ni mis en vente." De wetgeving zou de wetgeving niet zijn indien 
er geen achterpoortjes aanzaten:  
 "mon département peut, comme par le passé,  autoriser certaines dérogations au présent 
 règlement, soit pour la capture des oiseaux dans un but scientifique, soit pour la tenderie aux 
 Ortolans qui se pratique, sous certaines conditions, dans une partie du territoire"  
 

 
313 De tekst van de Conventie was op 7 februari 1906 in het Belgisch Staatsblad verschenen. 
314 Lebleu J. & Quinet A., 1906. Les tenderies en Belgique, Imprimerie scientifique Charles Bulens, Bruxelles: 9. 
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schreef Maurice van der Bruggen. Verder mochten de autoriteiten enkel en alleen maar optreden 
tegen "le port d’engins, filets, lacets, appâts, etc… que lorsque le but atteint ou à atteindre est la 
capture ou la destruction des oiseaux insectivores."  
 
In zijn brief van 16 augustus 1906, gericht aan de provinciegouverneurs, kwam M. van der Bruggen tot 
volgende onthutsende vaststelling: 
 "Actuellement encore, les oiseaux réputés utiles ne sont pas protégés davantage par la 
 Convention internationale, car celle-ci en permet la capture et la destruction du 15 septembre 
 au 1er mars suivant, soit pendant une période annuelle de cinq mois et demi. Il est vrai de dire 
 que les Hautes Parties contractantes ont pris l’engagement de restreindre, peu à peu, l’emploi 
 des méthodes, engins et moyens de capture et de destruction. Mais que feront-elles dans ce 
 sens ? Nul ne le sait. 
 En attendant, le gouvernement a jugé utile de ne pas supprimer la tenderie telle qu’elle s’est 
 toujours pratiquée."315 
 
Het bewuste gebruik van het adjectief utile spreekt boekdelen. Het mag geen uitvlucht of excuus zijn 
voor de caduke Belgische richtlijnen maar in onze buurlanden was de wetgeving duidelijk niet anders. 
Dat heeft van der Bruggen en Quinet niet verhinderd het nut van insectenetende vogelsoorten voor 
de land- en bosbouw aan te tonen, met het oog op hun bescherming. Maurice van der Bruggen stelde 
alles in het werk om de Belgische wetgeving aan te passen aan de nieuwe afspraken: 
 "Me conformant à un vœu émis au Congrès ornithologique international réuni en 1900 à 
 Paris, j’ai fait procéder à des recherches sur le régime alimentaire des oiseaux, en vue 
 d’établir scientifiquement l’utilité respective de ceux-ci aux points de vue de l’agriculture et de 
 la sylviculture. Ces recherches ont fourni quelques données positives sur la valeur économique 
 de certaines espèces d’oiseaux. Mais la question appelle de nouvelles études, qui pourront 
 s’effectuer dans une autre direction. 
 Lorsque ces études seront terminées, la liste des insectivores protégés en tout temps pourra 
 donc être modifiée en conséquence. Quoi qu’il en soit, l’ancienne liste a été augmentée de 
 quelques espèces et concorde sensiblement avec celle qui figure dans la Convention 
 internationale."316 
 
Quinet stelde voor om maximaal vier tot vijf jaren uit te trekken voor het onderzoek: 

"Si vous ne fixez pas de date, dit-il, vous serez paralysés, car vous ne saurez pas à quel moment 
vous recevrez les rapports de tel ou tel pays. Au contraire, à l'échéance du délai, le Comité 
international réclamera aux Gouvernements leurs rapports. Je demande que l'on mette dans la 
proposition une période quelconque pendant laquelle on pourra efficacement faire des études 
ou des autopsies d'Oiseaux. Je crois que cinq ans est une période moyenne."317 

 
De valeur économique waarover Quinet het op 27 juni 1900 had en waarvoor hij veel steun genoot van 
illustere ornithologen zouden we nu als valeur écologique vertalen. Op het bewuste ornithologisch 
congres van 1900 verklaarde Quinet verder  in zijn toespraak: 
 "Depuis quelques années, j’ai entrepris également des recherches de même ordre grâce à 
 l’autorisation de capturer les Oiseaux réputés insectivores qu’a bien voulu me faire délivrer 
 l’intelligente Direction des eaux et forêts de Belgique, grâce aussi à mes chasses et tenderies 
 qui me procurent la plupart des Oiseaux migrateurs d’Europe. Mais je m’aperçus bientôt que 
 mes faibles connaissances en entomologie ne me permettaient pas de poursuivre avec fruit ce 

 
315 Lebleu J. & Quinet A., 1906. Op. cit: 10. 
316 Lebleu J. & Quinet A., 1906. Op. cit: 10-11. 
317 Quinet A., 1901. Observations sur la question de la protection des oiseaux. Ornis, 11: 130. 
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 genre de recherches, et je confie désormais les autopsies des Oiseaux capturés à M. Séverin, 
 entomologiste du Musée d’histoire naturelle de Bruxelles."318 
 
Guillaume Severin, geboren in Den Haag op 25 augustus 1862 en overleden op 23 juli 1938 in Sint-
Idesbald, Koksijde, was niet de eerste de beste en werd geapprecieerd door andere Belgische 
ornithologen. Aanvankelijk was hij industrieel tekenaar maar op aanraden van zijn huisarts ondernam 
hij geregeld natuurwandelingen en ging hij zich interesseren voor insecten. Hij werd lid van de Société 
Entomologique de Belgique en publiceerde zijn eerste bijdrage, een Catalogue des Gyrinides, in dit 
tijdschrift in 1889. Deze bijdrage maakte zoveel indruk binnen de gesloten wereld van de entemologen 
dat Edmond de Selys-Longchamps Severin een jaar later voordroeg als assistent-naturalist bij het 
Brusselse natuurhistorische museum. De selfmade man viel op door zijn intelligentie en begeesterende 

werkkracht. Hij werd aangesteld tot curator van het museum en was in 1910 secretaris van het eerste 
entemologisch congres dat te Brussel werd gehouden. Zoals uit de briefkaarten mag blijken, genoot 
hij een  wereldwijde bekendheid. Zelfs uit het Australische Sydney kwamen briefkaarten met concrete 
vragen. 
 
Alfred Quinet had zich voor zijn onderzoek laten inspireren door het werk dat een zeer bescheiden 
Florent Prévost van 1840 tot 1860 in het Musée d’histoire naturelle van Parijs had verricht. Het is pas 
veel later dat Emile Oustalet, opvolger van Prévost, bij het uitpluizen van de archieven van het 
laboratoire de Zoologie, deze resultaten aantrof319. Tot vóór 1900 werden afspraken over nuttige of 
schadelijke vogelsoorten lukraak getroffen: 
 "En these générale, on peut affirmer que le régime alimentaire de trois quarts des Oiseaux 
 d’Europe n’est pas scientifiquement établi."320 
 
Met het geleverde onderzoek was Quinet dan ook van oordeel dat er intussen voldoende materiaal 
verzameld was om een duidelijke, wetenschappelijk gefundeerde wetgeving op te stellen: 
 "Dans mes notes critiques sur la protection internationale que cherchait à réaliser la 
 Commission ornithologique réunie à Paris en 1895, j’ai soutenu que cette division était vaine 
 et arbitraire parce qu’elle ne reposait que sur des vues spéculatives et nullement sur des 
 recherches sérieuses et des autorités compétentes. 
 Le problème est supposé connu et résolu, toutes les données sont sensées avoir été fournies 
 par les sociétés d’agriculture, les congrès, les revues, les recueuils périodiques, les travaux des 
 ornithologistes, les observations des forestiers, les rapports des sénateurs, etc., depuis vingt 
 ans."321 
 

 
318 Quinet A., 1901. Sur le régime alimentaire des Oiseaux. In Oustalet E., IIIe Congrès ornithologique international, Paris, 26-
30 juin 1900, compte-rendus des séances, Masson et Cie Editeurs: 328. 
319 Oustalet E., 1899. Observations sur le régime alimentaire des oiseaux par feu Florent Prévost avec notes et remarques. 
Ornis, 10: 121-158. Quinet situeert verkeerdelijk dit artikel in 1900. 
320 Quinet A., 1901. Sur la question de la protection des oiseaux. Ornis, 11: 391. 
321 Quinet A., 1901. Art. cit.: 391-392. 
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Quinet besefte al snel dat een oplijsting niet zo eenvoudig was als het aanvankelijk op papier wel leek 
en dat enige nuancering zich opdrong: 
 "Mais l’Oiseau n’aura jamais comme l’homme le privilège de discerner les Insectes utiles à 
 l’agriculture, d’avec ceux qui lui sont nuisibles ou indifférents. L’Oiseau dévore tout ce qui vit 
 et remue autour de lui."322  
  

"Certains Oiseaux sont utiles au Nord, nuisibles au Midi, utiles ou nuisibles selon les 
 saisons, les circonstances."323 
 
Om de bescherming van bepaalde soorten zo doeltreffend mogelijk te laten verlopen lanceerde hij op 
het 3de Internationale ornithologisch congres volgend voorstel: 
 "Les délégues des divers Gouverments d’Europe, présents à ce Congrès, s‘engagent à 
 proposer à leur gouvernement respectif de vouloir confier, à des naturalistes qui ont fait de 
 l’entomologie une science spéciale, la tâche de faire des recherches sur l’alimentation des 
 Oiseaux, en pratiquant des séries d’autopsie sur leur tube digestif aux diverses époques de 
 l’année. Un ornithologiste serait d’autre part chargé de déterminer les espèces d’Oiseaux 
 autopsiés. 

De l’ensemble de leurs travaux, dont les conclusions seraient remises , après une période de 
cinq ans, au Comité ornithologiste international, se dégagera la classification définitive des 
 espèces d’oiseaux réellement utiles à nos cultures, ainsi que celle des espèces nuisibles ou 
 indifférentes."324 

 
Als echte Belg en zelf een verwoede jager besluit Quinet zijn artikel met een prachtig compromis dat 
als een slogan kon doorgaan: "Respect à l’Oiseau au printemps, chasse à l’Oiseau à l’automne." 
 
In het begin van de 20ste waren er in Europa nog andere positieve geluiden hoorbaar. Dr. Heuss, een 
dierenarts uit het Duitse Paderborn, die deel had genomen aan de Ersten Deutschen Vogelschutztag 
in Berlijn, in mei 1910, schreef in 1911: "Auch die Regierung scheint sich ihren Pflichten zu errineren, 
die sie durch den Beitritt zur Pariser Konvention übernommen hat"325 en in Brussel had mevrouw Van 
Hoorde de "Société contre le port des plumes" opgericht. In Nederland werd reeds vanaf 1892 door 
diverse damescomités actie gevoerd om het gebruik van vogelveren op hoeden en vrouwenkleren te 
verbieden. Zo’n vaart liep het niet want in 1899 schreef een verontwaardigde Jac. P. Thijsse, na 
ontvangst van een bijdrage uit Philornithes: 

"De cijfers, in deze brochure genoemd, omtrent ’t gebruik van vogelhuiden en veeren voor 
dameskleeding en tooisel geven veel te denken en werkelijk zouden onze lieve nichtjes beter 
 doen met de vogeltjes in ’t hoofd en ’t hart te dragen, dan de cadavers op haar hoed te 
spelden."326  

 
Omstreeks 1908 nam de Nederlandse overheid initiatieven om de paradijsvogels in Nederlands-Indië 
te beschermen. De succesvolle Rotterdamse gentleman en zakenman, Jan-Hendrik Jurriaanse (1866-
1940) had op eigen kosten een brochure laten verspreiden onder de Nederlanders, waarin hij aan de 
hand van bikkelharde cijfers aantoonde welke ravage de verenindustrie aanrichtte. Hij had tijdens zijn 
talrijke reizen kennis genomen van de massale import. Zo schreef Jurriaanse in het begin van zijn 
brochuretekst: 

"De mensch beschouwt zich als de alleenheerscher op aarde. Hij kent zich het recht toe alles 
wat hem hinderlijk of schadelijk is te vernietigen, of te gebruiken wat hem op een zeker 

 
322 Quinet A., 1901. Art. cit.: 393. 
323 Quinet A., 1901. Art. cit.: 394. 
324 Quinet A., 1901. Art. cit.: 411. 
325 Heuss Dr., 1911. Der Vogelschutz im Auslande. Ornithologische Monatsschrift, 36 (1): 10. 
326 De Levende Natuur, 4 (2) 1899 : 43. 
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oogenblik past, zonder er aan te denken of hij wel het recht heeft dit te doen. De 
jacht naar geld maakt hem dikwijls blind, waardoor hij alleen het schijnbaar 
behaalde voordeel ziet, zonder de groote schade op te merken die zijn geldzucht 
heeft veroorzaakt. De stelselmatige vogelmoord in alle deelen der wereld is hiervoor 
een buitengewoon sprekend voorbeeld."327 
 
Het was de bedoeling van de auteur dat de tekst door zoveel mogelijk tijdschriften 
en publicaties zou worden overgenomen. Jurriaanse was ook gesterkt door de 
geschriften van James Buckland: 
"Reeds geruimen tijd is er een sterke beweging tegen het gebruik van vogelvederen   

voor versieringsdoeleinden, en moet als een groot voorvechter dezer actie worden genoemd, 
de Heer James Buckland te Londen, die het als een levenstaak heeft beschouwd, geheel zonder 
eenig geldelijk voordeel, het gebruik van veeren enz. van wilde vogels, te bestrijden. 
Verschillende besprekingen met den Heer Buckland hebben mij er toe gebracht, niet alleen zijn 
talrijke geschriften in gecondenseerden vorm bewerkt, hier weer te geven, alles met volledige 
toestemming van den auteur, maar deze ook aan te vullen met andere gegevens, die voor den 
Hollandschen lezer van belang kunnen zijn. Steeds heb ik getracht alles zoo kort en duidelijk 
mogelijk te zeggen. Weliswaar was het invoegen van cijfers niet altijd te vermijden, doch zijn 
deze cijfers zóó belangrijk, dat ik ze niet durfde en mocht weglaten. Wat betreft de juistheid 
der genoemde feiten en cijfers: ik sta borg voor de waarheid, hoe afzichtelijk deze somtijds ook 
moge zijn. Het trekken van conclusies laat ik verder aan den lezer over en twijfel er niet aan, 
dat hij of zij die deze brochure heeft doorgezien, met mij tot de overtuiging zal komen, dat hoe 
eer hoe beter de wensch van mijn vriend, den Heer Buckland, in vervulling moet komen, 
namelijk: dat de invoer van vederen, huiden of andere  deelen van wilde vogels, in Nederland 
moet worden verboden." 

 
Buckland werd afgeschilderd als een sentimentalist wanneer hij het idee opperde dat de komende 
generaties het recht hadden vogelsoorten waar te nemen die door de verenindustrie met uitroeiing 
bedreigd waren maar dat nam Buckland er graag bij: "Birds are an inheritance which it is our duty to 
saveguard in order to give posterity what is honestly its own" schreef hij in 1915328. Met onweerlegbaar 
cijfermateriaal toonde Buckland de ravage aan in het pamflet Pros and Cons of the Plumage Bill, dat 
hij in 1911 in Londen uitgaf: 
 "Bird-lovers must now bid farewell forever to all the birds of paradise. Nothing but the legal 
 closing of the world's markets against their plumes and skins can save any of them. They 
 never were numerous; nor does any species range over a wide area. They are strictly insular, 
 and the island homes of some of them are very small. Take the great bird of paradise 
 (Paradisea apoda) as an illustration. On Oct. 2, 1912, at Indianapolis, Indiana, a city near the 
 center of the United States, in three show-windows within 100 feet of the headquarters of the 
 Fourth National Conservation Congress, I counted 11 stuffed heads and 11 complete sets of 
 plumes of this bird, displayed for sale. The prices ranged from $30 to $47.50 each! And while I 
 looked, a large lady approached, pointed her finger at the remains of a greater bird of 
 paradise, and with grim determination, said to her shopping companion: "There! I want one 
 o' them, an' I'm agoin' to have_it, too!"" 
 
De Eerste Wereldoorlog was een ware nachtmerrie voor de Mensheid maar Buckland boekte zijn 
eerste succes. In een brief gericht aan de hoofdredacteur van het Amerikaanse tijdschrift The Auk 
schreef Henry Oldt: 

 
327 Jurriaanse J.H., 1914. Vogelverdelging, een woord aan het Nederlandsche volk, Electrische drukkerij M. Wyt & Zonen, 
Rotterdam: 3. 
328 Value of Birds to Man, Journal Royal Society of Arts, 63, 1915: 701-711. 
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"A long-delayed letter (dated February 26, 1917) has come to me from Mr. James Buckland of 
London bringing the important news that for the duration of the war the importation of the 
plumage of wild birds into England has been suspended. Efforts are to be made, Mr. Brickland 
says, to have the suspension of the traffic made permanent. That these efforts will be successful 
there would seem to be little doubt, in view of the period of stress that will follow the conclusion 
of the war. The British parliament would not be likely to re-open traffic in such an absolute 
luxury in the midst of the keen struggle for necessities that will follow the cessation of 
hostilities, more especially since the chief beneficiary of such action would be Germany." 

 
In het dertiende hoofdstuk, Extermination of birds for women’s hats, van zijn boek Our vanishing wild 
life, its extermination and preservaton, slingert de Amerikaanse zoöloog William T. Hornaday ons 
onweerlegbare bewijzen om het hoofd329.  
 
In zijn brochure beklemtoonde de Nederlander verder nog het belang en het nut van vogels voor de 
landbouw. Hij haalde voorbeelden aan, uit Europa, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Australië, 
van mislukte oogsten ten gevolge van de masale vogelverdelging. Na een opsomming van het aantal 
in Nederland ingevoerde vogelveren en –huiden besluit Jurriaanse in volgende, ontroerende 
bewoordingen: 
 "Spreken deze cijfers niet voor zichzelf! Schreit het niet ten hemel dat een dergelijke moord 
 ook in onze koloniën veroorloofd is. Zijn dan onze regeeringsmannen ziende blind? Zijn zij zóó 
 slecht voorgelicht door menschen wier plicht het is te waken voor den landbouw, dat zij ter 
 wille van enkele jachtconcessies, verkrijgbaar voor f 25.— per jaar en per geweer, duizenden 
 der nuttigste vogels laten vermoorden, vogels die elk hun gewicht aan goud waard zijn als 
 beschermers van al die kostbare cultures, bosschen enz.?"330 
 
Een krantenjournalist gaf volgende commentaren bij de brochure: 
 "Niet enkel uit een ethisch, maar boovendien niet minder uit een economisch oogpunt is dit 
 verbod [op de invoer en het gebruik van veren] ten zeerste te roemen. Het blijkt ook dat het 
 Engelse gouvernement het met het Amerikaansche geheel eens is, door de indiening van een 
 wetsontwerp van dezelfde strekking."331 
 
 "De hierboven genoemde kolibriehuidjes werden verkocht voor een 1 ¼ cent, en sommige 
 voor iets meer dan 5 cts. Per stuk en voor welk doel? Voor hoedenversiering en… om met de 
 schitterend mooie kop- en keelvederen balschoentjes te bedekken!!!" 
 
Dat het anders kon, was reeds elders aangetoond en dat wist Jurriaanse: 
 "Een van de meest werkzame middelen om vogelmoord tegen te gaan en te trachten de 
 oogen van het publiek te openen is nu in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika toegepast, 
 terwijl ook Australië denzelfden maatregel heeft genomen. Men heeft namelijk eenvoudig 
 weg, den invoer van vederen, huiden, vleugels of deelen van in het wild levende vogels strikt 
 verboden. Dit voorbeeld verdient navolging. Op dit oogenblik is een wetsontwerp van 
 dezelfde strekking bij het Engelsche Parlement aanhangig. Zal Nederland achterblijven?"332 
 

"Waar hier de Vereenigde Staten zijn voorgegaan, waar op dit oogenblik in het Engelsche 
Lagerhuis een wet van dezelfde strekking in behandeling is, en waar in Duitschland eveneens 
een dergelijke wet te verwachten is, mag Nederland met zijn groote koloniale- en 
handelsbelangen niet achterblijven, om mede te werken, het gebruik van doode vogels als 

 
329 Charles Scribner’s sons, New York, 1913. 
330 Jurriaanse J.H., 1914. Op. cit.: 17-18. 
331 Leidsch Dagblad, 7 maart 1914: 12. 
332 Jurriaanse J.H., 1914. Op. cit.: 23. 
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versiering, binnen zoo kort mogelijken tijd tot de geschiedenis te doen behooren. Dit is onze 
plicht als beschaafde natie."333 

 
Kort na het publiceren van de eerste druk van de brochure van Jurriaanse werd in Nederland een 
verzoekschrift gericht tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
 
In feite namen we in de Lage Landen ideeën over die in Angelsaksische landen al langer leefden maar 
die nog niet noodzakelijk in wetteksten waren vastgelegd. "On le voit, les pays qui sont en possession 
d’un empire colonial, se sont émus les uns après les autres […]"334 lezen we in de eerste jaargang van 
het Zwitserse tijdschrift Nos Oiseaux. 
 
Kort na haar kroning in 1838 kondigde de Engelse koningin Victoria aan dat dames met hoeden waarin 
in het wild levende vogels verwerkt waren niet door haar zouden ontvangen worden. Dit was maar 
een privé-initiatief want de “Plumage Bill” werd pas in 1921 goedgekeurd335. Daarvoor had Henry 
Lobhouse eindelijk in augustus 1913 een wettekst kunnen laten goedkeuren, "[…] similar to that wich 
had failed in 1908"336 Hierdoor gold een verbod op de verkoop en de invoer van vogelveren met 
uitzondering voor soorten die vermeld werden in een officiële "imported-under-license lijst". Dit tot 
groot ongenoegen van handelaars in veren: "As might be expected, British and French feather dealers 
were deeply disturbed by it."337  
 
Jos Gijsels en Valérie Vermeiren merken terecht op dat:  
 "Vrouwen uit de gegoede burgerij, niet zelden met een adellijke achtergrond, […] een 
 belangrijke hand [hebben] gehad in het ontstaan van de natuurbeweging in de 
 geïndustrialiseerde landen. Dat is vooral opvallend in de vogelbescherming, die aanvankelijk 
 gekenmerkt was door sterk ethische motieven."338 

 

Dat was ook merkbaar in het buitenland. De talrijke vrouwelijke aanwezigheid tijdens de Ersten 
Deutschen Vogelschutztag in het Berlijnse kasteel Charlottenburg, op 27 en 28 mei 1910 was G. Eifrig 
niet ontgaan: 
 "[…] what should probably be mentioned first, the great number of influential people, men 
 and women, who take an active interest in these things over there, such as members of 
 government, both national and state, university professors, principals and teachers of high 
 public schools, foresters, etc."339 
 
Eén van de organisatoren was de Internationalen Frauenbundes für Vogelschutz in Charlottenburg en 
onder de aanwezigen waren o.a. "Frau Gräfin Günther von der Größen, Exz. Die Vorsitzende des 
Internationen Frauenbundes für Vogelschutz, und Frau Kommerzienrat340 Hähne, die Vorsitzende des 
Bundes für Vogelschutz."341 
 

 
333 Jurriaanse J.H., 1914. Op. cit.: 26. 
334 Anoniem, 1914. A propos du commerce des plumes. Nos Oiseaux, 1 (4-5): 96. 
335 Natura, 105, 1920: 196-197. 
336 Doughty R.W., 1975. Feathers, fashions and bird preservation: a study in nature protection University of California Press, 
Berkeley, Dunlap: 122. 
337 Ibidem. De Franse handelaar in pluimen, Edmond Morin, vroeg onmiddellijk vrijgesteld te worden van de Britse en 
Canadese wetgeving en een internationaal congres van handelaars in vogelveren vond plaats in juni 1914 in Parijs.  
338 Gijsels J. & Vermeiren V., 2012. Natuurbescherming v/m Vrouwen (en mannen) in de natuurbeweging, vroeger en nu. 
Natuur.focus, 11 (4): 161. 
339 Eifrig G., 1911. Bird protection in foreign lands. The Auk, 28 (4): 454. 
340 Een eretitel voor verdienstelijk werk die in Duitsland tot 1919 gehanteerd werd. 
341 Steinmetz H., 1911. Bericht über den Ersten Deutschen Vogelschutztag in Charlottenburg. Ornithologische Monatsschrift, 
36: 4. 
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Op deze memorable bijeenkomst waren verscheidene hogere legerofficieren – ook afnemers van 
vogelveren - aanwezig, alsook bioloog en natuurbeschermer Hugo Wilhelm Conwentz, zoöloog Carl 
Benjamin Klunzinger, verder bekende ornithologen als Freiherr Hans von Berlepsch, Alwin Voigt, Carl 
Richard Hennicke en Johannes Thienemann maar de sleutelfuncties werden door dames ingevuld en 
dat was niet alleen in Duitsland het geval. Na de toespraak van Dr Heuss, uit Paderborn, had professor 
Schillings-Weyerhof het over "Moderne Damenhütte als Vernichter der Vogelwelt". Tijdens de discussie 
achteraf kwamen onthutsende feiten aan het licht, zo wist de heer Dietrich te vertellen dat de douanen 
in Hamburg per seizoen 5000 kg meeuwenveren, bedoeld voor de hoedenindustrie, zagen passeren. 
Hamburg was maar één importhaven naast o.a. Altona, nu een deel van het naburige Hamburg maar 
tot 1938 een zelfstandige stad die tot Pruisen behoorde, Geestemünde in Bremen en Cuxhaven in de 
deelstaat Nedersaksen. 
 
Gijsels en Vermeiren beschouwen deze prille vormen van natuurbescherming als een zich in eerste 
instantie afzetten tegen de moderniteit. Uit de romantiek was de drang ontstaan om de wilde natuur 
te beschermen "tegen de moderne tijd, industrialisering en verstedelijking. Bij deze stroming werd de 
esthetische, emotionele en ethische waarde van natuur ten volle erkend en gevoed door filosofisch 
gedachtegoed en kunstvormen."342  
 
In de Verenigde Staten richtte Harriet Hemenway in 
1869 de Massachusetts Audubon Society op. Samen 
met haar nicht Minna Hall wist ze 900 vrouwen te 
mobiliseren en kreeg ze, voor de praktische 
uitwerking, medewerking van de wetenschappelijke 
gemeenschap uit Boston. De vereniging werd naar 
de Frans-Amerikaanse natuurschilder John James 
Audubon genoemd. Hun campagne was vooral 
gericht tegen het doden van vogels voor de 
verenindustrie en viseerde daarbij vooral dames uit 
de burgerij. Hun initiatief was succesvol want in 
1887 verbood de staat Massachusetts de handel in 
vogelveren. In 1895 werden Audubonclubs 
opgericht in Massachusetts en 
Pennsylvania waarna veel meer van dit soort clubs 
in andere staten ontstonden. In 1902 werd een 
nationaal overkoepelende commissie opgericht, 
The national committee of Audubon societies, die in 
1905 naar buiten trad als het National committee of 
Audubon societies for the Protection of Wild Birds 
and Animals. Dit  comité was van levensbelang bij 
het goedkeuren van de Migratory Bird Conservation 
Act in 1913 en de Migratory Bird Treaty Act van 
1918 met Groot-Brittannië. 
 

 
342 Ibidem. 
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In Groot-Brittannië, waar in 1910 ongeveer 1470 kilogram aan pluimen, goed voor 290.000 reigers, 
waren verkocht, had Henry Hobhouse zich enigszins geïnspireerd op de maatregelen die Woodrow 
Wilson, de 28ste president van de Verenigde Staten, eerder genomen had. Verscheidene Britse kolonies 
vroegen uitdrukkelijk aan de Foreign and Commonwealth Office om de import van wilde vogels 
definitief te verbieden. De voorraden overkochte veren van zeldzame soorten bereikten ongeziene 
proporties in de stapelhuizen maar de regering hield voet bij stuk en het economische verlies, alleen 
al voor veren van reigersoorten, werd in oktober 1913 op meer dan 15.000 £ geschat. Omstreeks 1880 
werd een kilo reigerveren voor 400 tot 450 toenmalige Franse franken aangekocht en voor 2500 
franken in de handel verkocht. In jaren van veel vraag steeg de prijs tot meer dan 3000 franken. 
 
In de beginjaren bestonden de Audubon societies hoofdzakelijk uit vrouwen en het werkte inspirerend 
voor verscheidene Europese landen. Het verbieden van het gebruik van vogelveren voor hoeden of 

andere modieuze toepassingen kaderde in een 
ruimere vogelbescherming. In Groot-Brittannië 
was de dierenrechtenactiviste Winifred Anna 
Cavendish-Bentinck, hertogin van Portland, de 
eerste voorzitster van de Royal Society for the 
Protection of Birds. Ze zou deze functie vervullen 
van 1891 tot aan haar dood in 1954. De hertogin 
was tevens ondervoorzitster van de Royal Society 
for the Prevention of Cruelty to Animals en aan 
haar sociaal engagement kon menig mannelijk 
collega een voorbeeld nemen. Het geld dat haar 
echtgenoot verdiende met paardenwedrennen 
werd aangewend om sociale woningen voor 
mijnwerkers te bouwen. In Duitsland lag de 
Deutsche Vogelmutter Lina Hähnle aan de basis 
van de oprichting van de Bund für Vogelschutz, 
vandaag bekend als NABU, Naturschutzbund 
Deutschland. Deze natuurbeschermster richtte 
thuis een kinderkribbe op voor 
arbeiderskinderen. Haar activiteiten viseerden 
niet alleen Duitse maar ook Franse en 
Amerikaanse modisten. Haar overtuigingskracht 
was zo sterk dat Woodrow Wilson in het begin 
van de jaren 1920 lid werd van de Bund für 
Vogelschutz. 
 

In de Verenigde-Staten werd in 1900 ook de “Lacey Act” goedgekeurd. Dit voorstel, ingedien door de 
republikein John F. Lacey uit de staat Iowa, verbood het verhandelen van in het wild levende planten 
en dieren en de import van schadelijke dieren. Alle inspanningen die in de Verenigde Staten geleverd 
werden, kan men nalezen in The statement of the wild protection fund343 van de zoöloog William 
Temple Hornaday. De Franse Société d’Acclimatation bekroonde Hornaday met een speciale medaille 
voor zijn verdienstelijke werk maar globaal bleef Frankrijk eerder terughoudend:  
 "La France hésite, ou du moins cherche à concilier les intérêts matériels, immédiats, des 
 plumassiers avec les revendications idéales et de longue portée des hommes de science et des 
 amis de la nature, qui doivent devenir de plus en plus celles de la partie la plus éclairée de la 
 nation, en attendant qu’elle deviennent celles de la nation tout entière."344 

 
343 Meer bepaald in het hoofdstuk "Chronology of important events in wild life protection and extermination", in Hornaday 
W.T., 1915., Op. cit.,Permanent Wild Life Protection Fund, New York: 65-71. 
344 Nos Oiseaux, 1 (4-5): 95. 
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In Frankrijk blies men tegelijkertijd warm en koud en daardoor raakte het land in Europa geïsoleerd. 
Frankrijk en jachtpraktijken gingen en gaan nog steeds hand in hand en de verenindustrie 
vertegenwoordigde verscheidene duizenden jobs. In 1898 toonde Jules Forest, die zonder te blozen 
durrfde beweren dat hij gepassioneerd was door de bescherming van de vogels, aan  
 "combien sont exagérées, sinon contradictoires, les plaintes adressées aux sociétés 
 protectrices des animaux contre l’abus de l’usage des oiseaux de nos contrées et de leur 
 plumage dans la parure humaine"345.  
 
Hij wilde opheldering brengen over  

 "le plus ou moins bien fondé d’une opinion qui attribue à tort, à l’industrie plumassière, 
 à la Mode, la cause principale de la disparition, de la destruction de nombreux oiseaux  plus 
ou moins utiles à l’agriculture"346. 

 
In het begin van de 20ste eeuw luidde Pierre Calmettes de alarmbel wat de Verenigde Staten, Oceanië 
en Afrika betrof: 
 "[…] les oiseaux, comme les animaux à fourrure, sont décimés par les chasseurs 
 indigènes qui les traquent sans souci de leur disparition possible. C’est ainsi que les 
 aigrettes, le héron aigrette et le héron crosse347 ou garzette sont détruits par millions 
 chaque année, depuis que les femmes élégantes exigent toutes sur leurs chapeaux, ces  petits 
 plumets blancs, légers et mobiles. […] Et les chasseurs tuent également par millions les 
 lophophores, les satyres, les martins-pêcheurs, les perruches, les argus, les faisans dorés, 
 les oiseaux de velours, les sifilets, les colibris, les nicobars, les marabouts, les lacopodes 
 et les paradisiers au merveilleux plumage."348 
 
In 1908 hadden handelaars in veren en enkele ornithologen een comité opgericht dat tot doel had de 
pluimenindustrie te beschermen. In 1911, werd dit comité, op initiatief van M. H. Blumenfeld-Sciama 
omgetoverd tot een commission intersyndicale en vervolgens tot het comité d’ornithologie 
économique, waar Edmond Lefèvre deel van uitmaakte. 
 
De pluimenindustrie stond zwaar onder druk en voelde zich genoodzaakt te reageren. In 1912, wilde 
de naamloze vennootschap Sciama, zelf leverancier, de gemoederen sussen naar aanleiding van de 
viering van het honderdjarige bestaan van het bedrijf:  
 "Que le public se rassure! On ne tue plus d’oiseaux indigènes, ni en Europe, ni aux États-
 Unis pour la fabrication des plumes de parure. Si quelque partie de leur plumage est 
 parfois employée, c’est que l’oiseau a été chassé auparavant pour l’alimentation 
 […]."349  
 
Een magere troost en met "quelque partie" en "parfois" is het toppunt van arrogantie wel bereikt. 
Bovendien schermde Sciama met het argument dat het bedrijf uitstekende contacten onderhield met 
verscheidene ornithologen van het Muséum d’Histoire Naturelle van Parijs, alsof dit een excuus mocht 
wezen.  Sciama koos ze wel zorgvuldig uit want Emile Oustalet, Franse ornitholoog, hoogleraar in de 
zoölogie en museumconservator in het Parijse natuurkundige museum had over het ornithologische 
congres van 1884 in Wenen twee uitgebreide rapporten voorgelegd waarin hij wees op de leemtes die 

 
345 Forest J., 1898, Industrie. La question des oiseaux. Contribution universelle des oiseaux dans l’industrie des plumes de 
parure, Revue scientifique, 19: 780. 
346 Forest J., 1898, Art. cit.: 779.. 
347 "crosse" was synomiem voor "plume". De Kleine Zilverreiger was zeer gegeerd omwille van zijn prachtige, hagelwitte 
veren. 
348 Calmettes P., 1904, "Les plumes pour parures", in Excursions à travers les métiers, Société d'Édition et de 
Publications/Librairie F. Juven, Paris: 224-225. 
349 Sciama, 1912, Plumes et panaches. Un centenaire 1812-1912. Ed. La Société Anonyme Sciama, Paris: 60. 
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waren ontstaan in de avifauna van verscheidene landen, ten gevolge van de vraag naar veren voor de 
mode en huishoudelijke toepassingen:  
 "Tout le monde est d’accord en effet pour reconnaître qu’il est grand temps d’arrêter cette 
 rage de détruire qui sévit sur divers points du globe et qui menace d’anéantir 
 complètement certaines espèces ornithologiques."350 
  
Uiteraard ontvingen natuurhistorische musea graag zeldzame stukken om mee te pronken maar een 
massale afslachting werd nooit door de wetenschappers ondersteund. Oustalet bedoelde in zijn 
commentaar voornamelijk exotische soorten voornamelijk uit Mexico, Ecuador, Columbië en Perou. 
Voor inheemse soorten was de situatie al niet veel rooskleuriger: 
 "Pour nos oiseaux indigènes, la situation est devenue d’autant plus critique que dans ces 
 dernières années, la mode s’est emparée de leurs dépouilles et les a fait rechercher 
 presque au même titre que les paradisiers, les merles bronzés, les oiseaux-mouches et  autres 
 espèces exotiques à plumage brillant."351 
 
Tussen 1884 en 1891 was de invoer uit deze landen 
sterk teruggelopen omdat ze zelf de jacht op eigen 
bodem aan banden hadden gelegd. Dat neemt niet 
weg dat aan het einde van de 19de eeuw jaarlijks 
ongeveer 1.500.000 kleine vogels in Frankrijk en 
Engeland werden ingevoerd waarvan naar schatting 
250.000 kolibris in Frankrijk. Oustalet verruimde in zijn 
betoog het debat naar de jacht in het algemeen want 
ook bij inheemse soorten stelde hij forse dalingen in de 
populaties vast: Kwartels hadden het zwaar te 
verduren in het Middellandse-Zeegebied, de laatste 
Grote Trappen waren in 1838 in Groot-Brittannië 
verdwenen en "on fait en Hollande un si grand 
commerce d’œufs de vanneau que la propagation de 
l’espèce s’effectue d’année en année dans de plus 
mauvaises conditions."352 In eigen land was de Groene 
Specht, door een Koninklijk besluit van 21 april 1873, 
van de lijst van insectenetende en bijgevolg nuttige 
vogels geschrapt. De soort mocht vrij bejaagd worden.  
 
In 1914 pleitte Lefèvre, die de handelaars in veren als 
ware zondebokken afschilderde, in dezelfde trend. 
Volgens hem waren ze bijzonderd bezorgd om de 
avifauna: 

 "Malgré les nombreuses réclamations adressées aux pouvoirs publics, rien n’a été fait 
 jusqu’ici et on se contente de faire retomber sur le dos des plumassiers la disparition 
 progressive de ces oiseaux, alors que la faute ne leur en est nullement imputable. […] Il  est 
évidemment d’importance capitale pour les plumassiers de voir cesser, au plus tôt, cet état de  
 
 
 choses, qui tend à diminuer de plus en plus leur champ d’action et apporte une  gêne 
considérable dans l’exercice de leur profession."353 

 
350 Oustalet E., 1885. Rapport à M. le Ministre de l’Agriculture sur le Congrès et l’Exposition ornithologique de Vienne en 
1884. Bulletin de l’Agriculture: 12. 
351 Ibidem. 
352 Oustalet E., 1885. Art. cit.: 14. 
353 Lefèvre E., 1914, Le Commerce et l’industrie de la plume pour parure. Ed. Edmond Lefèvre, Paris: 324. 
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Volgens Edmond Lefèvre hadden de handelaars er alle belang bij dat de avifauna in stand gehouden 
werd:  
 "[…] les intérêts des protectionnistes et des plumassiers ne sont nullement incompatibles; 
 en effet, les commerçants n’ont aucun intérêt à voir disparaître les oiseaux, et il est 
 absolument certain que si le trafic des plumes était fait d’une façon rationnelle, il n’y aurait à 
 craindre ni la disparition des espèces, ni même leur diminution."354 
 
Hij was niet geheel gekant tegen de jacht op vogels in het kader van de pluimenindustrie maar pleitte 
voor redelijkheid. 
 
De schatrijke Franse handelaar Léon Bollack publiceerde in hetzelfde jaar een bijdrage over "l’emploi 
rationnel de la plume des oiseaux sauvages"355 in een 8 pagina’s tellend pamflet. Het Comité 
d’ornithologie économique voelde zich in het nauw gedreven, verschool zich onder de dekmantel van 
de vogelbescherming en zocht aanhang bij de Société d’Acclimation de France, waar de Franse 
Vogelbescherming een onderdeel van was. De uitgaven van het Comité d’ornithologie économique 
stonden dan weer onder het Haut patronage du ministère du Commerce. Van belangenvermenging 
was hier ongetwijfeld sprake. Lefèvre zocht en vond een argument in het feit dat de meeste veren 
hoofdzakelijk van exotische soorten waren en bijgevolg werden ingevoerd. De Franse jagers bleven 
buiten schot, wat de verenindustrie betrof. Anderzijds moest Lefèvre toegeven dat "Ce n’est qu’en 
France qu’on tolère ces destructions, car dans les pays voisins on sait faire respecter la loi très 
sévèrement […]."356 
 
Met andere woorden, Frankrijk liep in de kijker door de barbaarse praktijken die in stand gehouden 
werden. 
 
Dat de discussie veel verder ging dan louter de verenindustrie had Jules Forest ook al begrepen: 
 "Je ne saurais trop protester contre de telles assertions provenant certainement de personnes 
 fort bien intentionnées à l’égard du monde ailé, et par ignorance, fort malveillantes à l’égard 
 de la corporation des naturalistes plumassiers, dont j’ai l’honneur de faire partie. Je ne crois 
 pas exagérer en affirmant ici que la plumasserie n’emploie pas d’oiseaux chanteurs 
 européens; en général leur petite taille ne permet pas leur utilisation taxidermique trop 
 coûteuse. C’est pour l’alimentation que se fait la chasse des alouettes, des mauviettes357, des 
 grives, des merles, oiseaux chanteurs de nos pays."358 
 
In januari 1914, na een onderhoud met handelaars in veren en leden van de Vogelbescherming, nam 
de Société d’Acclimation de France een duidelijk standpunt in en schaarde zich achter de maatregelen 
die in de Verenigde Staten getroffen waren. 
 
Edmond Lefèvre gaat selectief te werk. Zo vermeldt hij in zijn publicatie uit 1914 dat enkele 
internationale conventies afgesloten werden in het eerste decennium van de 20ste  eeuw met als doel 
de massale slachtpartijen onder de vogels te beperken en geeft hij toe dat de toepassing ervan niet 
altijd van een leien dakje liep. Het is echter verbazend dat hij met geen woord rept over de eerste 
belangrijke conventie die in 1902 in Parijs werd ondertekend en die de bescherming beoogde van 
vogelsoorten die nuttig zijn voor de landbouw. Deze conventie verbood o.a. het gebruik van enkele 
vangmiddelen zoals netten, kooien, valstrikken en lijm. Lefèvre staat wel stil bij het Britse wetsontwerp 
uit 1908, dat de invoer van veren en huiden van exotische vogels wilde verbieden. Dit voorstel werd 

 
354 Lefèvre E., 1914, Op. cit.: 326. 
355 Bollack L., 1914. Publications du comité d’ornithologie économique, Statuts, Hötel des Sociétés savantes, Paris. 
356 Lefèvre E., 1914, Op. cit.: 323. 
357 Mauviettes zijn leeuweriken die, later in het seizoen, wat vetter geworden zijn en klaar zijn voor consumptie.    
358 Forest J., 1898, Art. cit.: 784. 
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niet onmiddellijk goed gekeurd en zou later door Henry Hobhouse, dit keer succesvol, worden 
ingediend. 
 
De concurrentie kende geen respijt: 
 "L’Allemagne, de son côté, commence à nous faire sentir sa lourde concurrence. Les prix 
 par trop restreints de leur main-d’œuvre permettent aux Allemands d’établir des 
 articles courants à des prix inférieurs aux nôtres. Ils ont des représentants à Paris et à 
 Londres. Leurs voyageurs visitent, comme les nôtres, presque toute l’Europe et même l’Est 
 de la France. Ils nous font déjà une sérieuse concurrence, le plus souvent avec nos 
 propres modèles recopiés. "359 
 
Het gebeurde wel vaker dat de sector een crisis doormaakte maar de Franse verenindustrie was, al bij 
al, voortvarend, al was dit geen reden tot een blijvend optimisme: 
 "A la […] question: quel est l’état de l’industrie des plumes pour parure? M. Lalone 
 répondit que, grâce à la mode qui apprécie beaucoup les plumes, l’industrie des 
 marchands plumassiers était prospère pour le moment. Mais il fit remarquer que cette 
 prospérité ne devait pas faire perdre de vue que cette industrie française était menacée 
 de voir son commerce d’exportation lui échapper, sinon pour l’article riche et bien 
 soigné, au moins pour l’article courant."360 
 
De Fransen betaalden tot 50% taxen op de import van hun producten in de Verenigde Staten; ze waren 
voor een groot deel van hun import afhankelijk van Groot-Brittannië en de loonkost lag een pak hoger 
dan in Duitsland. Dat een beperking of een verbod op het gebruik of de invoer van vogelveren een 
economische weerslag zou hebben, lag voor de hand.  
 
In Duitsland, waar in de jaren 1880 voor 19 miljoen marken aan bewerkte veren werden geïmporteerd, 
daalde de waarde van reigersveren met 20% na een verbod op het invoeren van dode vogels. Toch 
overwoog het betrokken ministerie om deze 
maatregel te verruimen naar andere 
vogelsoorten.  
 
In 1883 liep de import aan veren in Engeland op 
tot 54.179.000 Franse franken: 50.298.000 aan 
veren en 38.881.000 aan balgen. Daarvan werd 
voor 25.288.000 Franse franken geëxporteerd361. 
In één van zijn twee rapporten schrijft Oustalet 
over de situatie bij een Parijse handelaar: 

"Ainsi j'ai vu chez quelques marchands 
parisiens le plancher de vastes magasins 
littéralement jonché de Pigeons 
appartenant à une ou deux espèces seulement, et je sais de source certaine qu'un négociant a 
reçu dans une seule année plus de cent mille Merles bronzés de l'Afrique occidentale."362 

 

 
359 Lacroix-Danliard, 1891. La plume des oiseaux, histoire naturelle et industrie, Librairie J.-B. Baillière et fils, Paris: 356. 
360 Lacroix-Danliard, 1891. Op. cit.: 355. 
361 Lacroix-Danliard, 1891. Op. cit.: 347. 
362 Oustalet E., 1885. Rapport à M. le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts sur le Congrès et l’Exposition 
ornithologique de Vienne en 1884. Archives des missions scientifiques et littéraires, 12: 295. 



 

 

120 

In Nederland verkoos de regering in Den Haag, 
op vraag van het zoölogische museum te 
Amsterdam, om zich eveneens aan de kant van 
de vogelbeschermers te scharen. In Frankrijk 
waren pluimenhoeden een ideaal onderwerp 
voor caricaturisten. 
 
Een aantal Haagse dames van stand, onder wie 
de schrijfster en feministe Cécile Goekoop-de 
Jong van Beek, haar zuster Elisabeth en de 
adelijke weduwe de Jong van Beek, deden in 
diverse publicaties een oproep aan welstellende 
dames om niet langer mee te doen aan de mode 
met "wreed gedode vogels". Ze boden zelfs een alternatief aan: waarom geen gezellige plant als 
hoedversiering? In 1892 werd de Bond ter Bestrijding eener Gruwelmode opgericht. De organisatie 
werd enkele jaren later omgedoopt in Bond ter bestrijding van de vogelmoord, die een iets bredere 
doelstelling had en via allerlei aftakkingen uiteindelijk in 1899 zou overgaan in de Nederlandsche 
Vereeniging tot Bescherming van Vogels, voorloper van de huidige Vogelbescherming Nederland. 
Douairière de Jong van Beek werd 'ere-presidente'. De verontwaardiging over het gebruik van vogels 
en hun veren als versiering op dameshoeden aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw 
had de bovenhand gehaald. Nellie van Kol363, een Nederlandse onderwijzeres, feministe, 
kinderboekenschrijfster, geboren als Marie Porrey, vond de commerciële activiteiten die met de 
verenmode gepaard gingen gewoonweg schandelijk. Zo schreef ze in het tijdschrift dat ze zelf had 
opgericht en waarvan ze eindredactrice was: 
 "[…] omdat zij dwaze ijdelheid streelen, omdat zij schuldelooze dieren opofferen en 
 martelen, omdat zij den landbouwer schade doen en de aarde bederven voor onze 
 nakomelingschap."364 
 
Bij de inheemse soorten moesten, in Nederland, vooral Dwergsterns en zilverreigers het hierbij 
ontgelden. In Frankrijk en België mocht men uilen en andere roofvogels, meeuwen en sternen, 
patrijzen, zwaluwen en nachtzwaluwen, eksters, gaaien, futen, eenden, zwanen en zangvogels erbij 
rekenen. In de regionale krant, Le Courrier de l’Ain, lazen we dat Eksters in 1874 met honderden 
verkocht werden aan Parijse modisten voor nauwelijks 40 Franse franken. Parijs telde omstreeks 1890 
800 gespecialiseerde bedrijfjes365 die werk boden aan 6000 tot 7000 werknemers:  

 "Même guerre acharnée est faite aux Geais à cause des belles plumes bleu céleste qu’ils 
 portent aux ailes, aux Rapaces nocturnes et aux Engoulevents à cause de leur livrée aux 
 teintes harmonieusement fondues. Il n’est pas jusqu’aux Hirondelles, oiseaux autrefois 
 respectés, dont on ne fasse des tueries tellement exagérées, que, ces dernières années,  des 
ballots entiers de ces malheureux oiseaux ont pourri dans les magasins avant d’avoir pu  
 être employés à orner les chapeaux de nos mondaines."366 

 
Andere soorten werden massaal geëxporteerd en de houden dienden als versiering voor 
mantelmouwen: 
 Les oiseaux dont la dépouille est utilisée pour fabriquer des manchons ou pour border des 

manteaux ne sont pas moins traités partout où ils se rencontrent. Les Grèbes, 
 particulièrement, sont l’objet de constantes poursuites, M. Buvry a estimé à 40.000 le 

 
363 Louter als anecdote vermelden we nog dat zij de moeder was van Doctorandus P., Nederlands-Zwitserse tekstschrijver, 
dichter, schrijver, cabaretier, letterkundige, componist, pianist en zanger van eigen Nederlandstalige liedjes, bekend uit 
menig televisieprogramma. 
364 De Vrouw, 12, 1898: 95. 
365 Het aantal gespecialiseerde huizen viel in Frankrijk terug tot een vijftigtal in 1960. 
366 Lacroix-Danliard, 1891. Op. cit.: 348. 
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 nombre des dépouilles de Grèbes huppés et de Grèbes oreillards qui avaient, en 1857, été 
 exportées de nos possesions africaines, pour être, en grande partie, expédiées en Russie."367 

 
Omdat vogelbescherming een leeg begrip bleef en er ongebreideld gejaagd kon worden, was de 
zoektocht naar waterwild was een algemeen verschijnsel geworden, ook buiten Europa: 
 "Pour le duvet des uns, pour les belles plumes des autres, on tuait des quantités de 
 Hérons, de Cygnes, de Canards, d’Oies sauvages sur les bords marécageux du lac 
 Fezzara368. Parmi les oiseaux de mer, les Goëlands, les Mouettes et les Sternes sont 
 d’autant moins épargnés qu’on ne peut les chasser, en tout temps, sur nos côtes. Même 
 fureur de destruction à l’égard des Eiders, du moins dans plusieurs contrées de l’Europe 
 boréale où la chasse n’est pas refrénée par des mesures de protection."369    
 
Reeds in 1865 had een journalist overduidelijk zijn ongenoegen laten horen, evenwel zonder succes: 
 "La mode qui, jusqu’ici, s’était montrée sous le dehors d’une capricieuse déesse, ambitionne 
 décidément le titre de divinité cruelle… Ne s’avise-t-elle pas de coller aux chapeaux des 
 femmes la tête, voire le corps des innocents oiseaux du ciel! Si les dames enfiévrées 
 d’innovations s’étaient bornées à s’attifer d’animaux nuisibles, je n’élèverais pas la voix, et je 
 prodiguerais même les encouragements à celles que je croiserais dans ma route, le chef 
 accidenté de punaises ou le front paré de hannetons. Je fonderais en outre un prix annuel au 
 profit de la modiste qui aurait le plus fréquemment employé le serpent à sonnettes dans la 
 confection de ses marchandises. Mais quand je vois immoler sur les autels de l’élégance les 
 gracieuses fauvettes et les rossignols mélodieux, je me fâche tout rouge et je demande que 
 l’autorité s’oppose à ce carnage de passereaux."370  
 
De journalist stond er niet bij stil dat hiermee het probleem verschoven werd. Kevers werden als 
schadelijk voor landbouwgewassen beschouwd. Dat een kunstenaar als Jan Fabre in de jaren 1990 
massaal, weliswaar gekweekte, kevers zou gaan aanwenden in zijn kunstwerken, was toen nog 
ondenkbaar.  
 
Maar in Duitsland vond rond hetzelfde tijdstip een kentering plaats: 
 "Eine Umweltschutzbewegung in unserem heutigen Sinne existierte in dieser Zeit nicht. 
 Allerdings entständen in die zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die ersten regional 
 agierenden Naturschutzvereine. Im Jahre 1899 gründete Lina Hähnle den reichsweit 
 agierenden "Bund für Vogelschutz (Bfv)" der mit den Kampf gegen Federschmuck an Hüten 
 populär wurde."371 

 
Naar aanleiding van het 111-jarige bestaan van de NABU werd de film van 
regisseur Anita Bindner, "Die Vogelmutter Lina Hähnle, ein Leben für den 

 
367 Ibidem. 
368 Uit de commentaar van Moritz Wagner kunnen we afleiden dat het meer van Fezzara, in Algerije, een waar vogelparadijs 
was in de 19de eeuw: "Die Umgegend des Sees Fezzara scheint eine Republik der Vögel zu seyn. Nirgends wird wohl, die Jagd 
auß Sumpf- und Wasservögel dem Liebhaber eine reichere, ergiebigere Beute bieten […]." Reisen in der Regentschaft Algier 
in den Jahren 1836, 1837 und 1838 nebst einem naturhistorischen Anhang und einem Kupferatlas, Verlag von Leopold Vos, 
Leipzig, 1841, vol. I: 282. 
369 Lacroix-Danliard, 1891. Op. cit.: 348-349. 
370 Müller F. & Kamitsis L., 1993. Les chapeaux: une histoire de tête, Syros, Paris: 68. 
371 Rogall H., 2008. Ökologische ökonomie: eine Einführung, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden: 25.  
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Naturschutz", hoofdzakelijk gebaseerd op historische opnames372 gemaakt door haar zoon Hermann, 
uitgebracht. 
 
In Duitsland kende het verzet tegen de verenindustrie en het ontstaan van de vogelbescherming een 
zelfde verloop als in de Verenigde Staten en onze buurlanden: 
 "In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stieg der Bedarf [nood] an Paradiesvögeln, 
 Albatrossen, Riesenalken, Straußen und andere Naturwunder ins Unermeßliche.  
 Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts sensibilisierten die Berichte der Reisenden und Forscher 
 über Methoden und Ausmaß des Vögelhandels die öffentlichkeit. Der Widerstand organisierte 
 sich und führte zu Beginn der Zwanziger Jahre in den wichtigsten Absatzländern USA, 
 Frankreich und England zur Verabschiedung von Vogelschutzgesetzen."373   
 
De beschermende initiatieven werden uiteindelijk overduidelijk in onze buurland enthousiast onthaald 
en vervolgens werden ook in ons land alle mogelijk denkbare en haalbare middelen ingezet om de 
vogelbescherming in de praktijk toe te passen:  
 "Aus Belgien kann über mehrere Vorgänge berichtet werden, welche erkennen lassen, dass 
 dort der Vogelschutzgedanke sich allmählich immer mehr Bahn bricht. An erster Stelle ist die 
 Gründung einer „Societe belge contre le port des Plumes" unter der zielbewussten und 
 opferfreudigen Führung von Madame van Hoorde in Brüssel zu erwähnen, welche durch 
 Flugschriften, Vorträge und Hutausstellungen die vogelfeindliche Mode zu bekämpfen 
 sucht."374  
 
De geestelijke C.W.G. Eifrig omschreef België als "one of the backward countries as regards bird 
protection" maar hij merkte tevens de vooruitgang op die geboekt werd dankzij het initiatief van 
mevrouw van Hoorde:  
 "[…] even here such a movement is making headway. The First hopeful sign is the founding of 
 of the ‘Société belge contre le port des Plumes’ under the energetic leadership of 
 Madame van Hoorde of Brussels. The government also seems to be alive to its duties under 
 the Paris Convention, which it had signed."375 
 
Lang voor het eerste internationaal vogelbeschermingverdrag ‘ter bescherming van de voor de 
landbouw nuttige vogels’ of de Conventie van Parijs uit 1902, werden in België reeds in 1864  
Nachtegalen en ‘bastaardnachtegalen’ (Grasmussen) beschermd door een uitvoeringsbesluit op de 
Jachtwet. Een koninklijk besluit uit 1873 breidde de lijst uit tot alle ‘insectenvretende’ vogels. Toch liet 
R. de la Rive bij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog duidelijk verstaan dat er in ons land nog veel 
werk aan de winkel was: 
 "Il y a encore fort à faire pour la protection des oiseaux en Belgique. Des milliers de petits 
 oiseaux, alouettes, pinsons, verdiers, chardonnerets, fauvettes, rossignols, etc., sont victimes 
 chaque automne de la tenderie qui fournit ainsi en grand nombre des petits chanteurs 
 captifs; encagés, ceux-ci périssent souvent misérablement. Il paraît, cependant, qu’il est 
 question d’un nouvel arrêté royal d’après lequel il sera interdit de tenir en cage les bec-fins, 
 de vendre les oiseaux chanteurs pour l’alimentation, excepté la grive, et de colporter des 
 oiseaux aveuglés."376 
 

 
372 Allen al het filmarchief van  Baden-Württemberg bezit ongeveer 800 filmfragmenten, soms maar 30 seconden lang, waarin 
deze naaractiviste te zien is.  
373 Straubinger J., 2009. Sehnsucht Natur: Die Geburt einer Landschaft, Norderstedt: 184. Zie verder over dit onderwerp: 
Barthelmeß A., 1980. Vögel, Lebendige Umwelt, Alber, München: 33-62. 
374 Heuss Dr., 1911. Der Vogelschutz im Auslande. Ornithologische Monatsschrift, 36 (1): 10. 
375 Eifrig G., 1911. Bird protection in foreign lands. The Auk, 28 (4): 454. 
376 De la Rive R., 1914. Belgique, Nos Oiseaux, 1 (4-5): 35. 
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We vermelden hier terloops dat in 1914 het blindmaken van vinken in Italië, een land met niet bepaald 
een goede reputatie op het vlak van vogelbescherming, reeds verboden was. In 1961 schreef Edgard 
Kesteloot nog: 

"La Belgique est un des rares pays européens où la tenderie n’est pas abolie, comme c’est 
depuis longtemps le cas dans tous les pays du nord: Norvège, Suède, Finlande et Danemark, 
ainsi qu’aux Pays-Bas, au Grand Duché de Luxebourg, nos deux partenaires de Benelux, en 
Grande-Bretagne, en Allemagne, aussi bien la Républlique Fédérale que la République 
Démocratique, dans tous les pays de l’est: en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en 
Yougoslavie, en U.R.S.S. et également en Suisse, en Autriche et plusieurs départements 
français."377 

 
In België kon men in 1961 een vergunning bekomen voor de jacht met netten voor een bedrag van 270 
BEF, geldig voor de periode gaande van 1 oktober tot 15 november of een vergunning die enkel tijdens 
het weekend en op feestdagen gold voor 90 BEF. Vóór 1961 betaalde men respectievelijk 225 en 75 
BEF. Er waren officieel 25000 geregistreerde vogelvangers die netten mochten gebruiken en een 
duizendtal die met vogelstrikken werkten. Voor het gebruik van slagkooien was geen enkele 
vergunning vereist. Over het aantal beoefenaars van deze laatste vangstvorm zijn geen offficiële cijfers 
bekend. De gemiddelde dichtheid van het aantal geregistreerde vogelvangers bedroeg 81/100 km² 
maar als we geen rekening houden met de agglomeraties komt het neer op één vogelvanger per km². 
Het noorden en het oosten van het land spanden de kroon. De provincies West- en Oost-Vlaanderen, 
Antwerpen en Luik vertegenwoordigden 80% van de vogelvangers. Dit betekent dat de trekvogels 
geconfronteerd werden met een wal waar gemiddeld 2 vangers/km² hen opwachtten. In Henegouwen 
werd een provinciale taks geheven ter waarde van 500 BEF en in de provincie Luxemburg moesten de 
vogelvangers zelfs 5000 BEF aan de provicie betalen. Dit had een positief effect op het aantal vangers. 
Dit nam niet weg dat vogelvangers elders hun geluk gingen beproeven. De meesten beschikten immers 
over een wagen of een bromfiets. De verspreidingskaart is bijgevolg een theoretisch model waarbij 
wordt uitgegaan dat elke vogelvanger in zijn eigen provicie actief was. Het zou het tot 1972 duren 
vooraleer de vogelvangst officieel werd afgeschaft met een aflopende bevoorrading voor Vinken378. 
 
De meeste initiatieven in ons land kwamen van particulieren maar de Regering zag zich genoopt de 
Conventie na te leven en van officiële zijde werden nuttige initiatieven genomen:  
 "So erliess sie ein Verbot gegen die Mövenjagd, und durch eine Verfügung des 
 Landwirtschaftsministeriums wurden auch andere Vögel, darunter die Waldtauben, unter 
 Schutz gestellt. Die staatliche Forstverwaltung ist durch Aufstellung von Vogeltränken in 
 wasserarmen Gegenden mit Erfolg bemüht, nützliche Vogelarten anzusiedeln und so der 
 überhandnehmenden Raupenplage entgegenzutreten."379  
 
Wat het verbod op de meeuwenjacht betrof, vormde ons land een uitzondering tegenover de 
buurlanden. 
 
Diepgewortelde en gruwelijke gebruiken konden echter nog niet gewijzigd worden, daar was de tijd 
nog niet rijp voor:  

"Andererseits ist jedoch die traurige Tatsache nicht zu verkennen, dass beim Volke der 
 Vogelmassenfang immer noch in hoher Blüte steht. Ausser den Finken haben auch alle 
 anderen Singvögel ausserordentlich unter den Nachstellungen seitens der gewerbsmässigen 
 Vogelfänger zu leiden. Beweis hierfür sind die zahllosen gerupften Leichen kleiner 
 Vogelarten, die zur Herbstzeit in den Auslagen grosser  und kleiner Geschäfte der belgischen 
 Städte zu finden sind. Namentlich in der Provinz Lüttich  und in den Gebieten an der 

 
377 Kesteloot E., 1961. Enkele beschouwingen over de vogelvangst in België. De Giervalk, 51 : 364. 
378 Gijsels J. & De Bust G., 2010. Natuurbehoud in maatschappelijk en sociaal-cultureel perspectief. Natuur.focus, 9 (1): 7. 
379 Heuss Dr., 1911. Art. cit.: 11. 
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 preussischen [Duitse] Grenze wird der Fang in grossem Massstabe betrieben; so sollen 
Vogelsteller aus Verviers schon in den ersten Tagen der gesetzlichen Fangzeit Hunderte von 
Zeisigen heimgebracht haben. Es ist daher auch zu verstehen, wenn eine angesehene belgische 
Tageszeitung ausruft: „Wann treffen wir noch Grasmücken, Schwarzplättchen, 
 Fliegenschnäpper, otschwänzchen? Wie viele Wiedehopfe besitzen wir noch? Und die 
 Nachtigall, diese unvergleichliche Sängerin, sie wird immer seltener! Ja, man tötet alles, man 
 isst alles!"380   

 
Het pad was in grote lijnen uitgestippeld maar men ging niet onmiddellijk op de ingeslagen weg verder. 
Zo lezen we in krantenknipsels uit 1911 dat zangvogels nog massaal met netten gevangen werden: 
 "Vögel können nichts nützen, wenn nicht die Vertragsstaaten die getroffenen Vereinbarungen 
 auch durchsetzen. Seit dem 15. September hat, wie der Kölnischen Zeitung geschrieben wird, 
 in Belgien wieder der „erlaubte" allgemeine Fang mit dem Garn und damit auch wieder der 
 Massenmord von nützlichen Vögeln aller Art, namentlich der kleinen Insektenfresser, 
 begonnen. Zwar ist es in erster Reihe auf die Sänger, namentlich Finken, abgesehen, doch 
 verschmähen die gewerblichen Vogelfänger auch kein sonstiges befiedertes Wesen, das in ihr 
 Netz gelangt. Beweis dafür sind die zahllosen gerupften Leichen kleinster Vogelarten, die zur 
 Herbstzeit in den Auslagen grosser und kleiner Geschäfte der belgischen Städte prangen. 
 Besonders in der Provinz Lüttich und in dem Gebiete an der deutschen Grenze wird der Fang 
 mit rastlosem Eifer betrieben. Nach den Grenzblättern soll er in diesem Jahre insofern einen 
 günstigen Anfang genommen haben, als Vervierser Vogelsteller schon in den ersten Tagen 
 „Hunderte von Zeisigen" heimbrachten. Geklagt wird dagegen über das spärliche Erscheinen 
 von Krammetsvögeln. Die Belgier führen es auf den Mangel an Lockfutter, d. h. an 
 Ebereschenbeeren zurück, die heute nicht einmal zu 40 Frank die 100 Kilogramm zu haben 
 sein sollen."381 
 
Sijzen, Putters, vinken… ze werden nog steeds massaal gevangen in de streek van Luik-Verviers, vaak 
nadat ze met eten gelokt waren.  
 
België volgde toch het voorbeeld van enkele buurlanden, waaronder Frankrijk waar de jachttijd op 
Kwartels in de tijd beperkt werd. Dankzij enkele initiatieven in ons land, genomen rond de 
eeuwwisseling, viel er, wat het kwartelbestand bij ons betrof, toch enig beterschap op te merken:  
 "Es sei seit dieser Konvention vom Jahre 1902 sowohl in Frankreich als auch in Belgien eine 
 langsame, aber immer wachsende Zunahme der Wachteln festzustellen, ein Beweis dafür, 
 dass ein rationeller Schutz für die Vermehrung unseres Zugwildes von grossem Werte sei."382  

 
België zou België niet zijn of er werd een mouw aangepast, die gelukkig geen invloed had op de 
inheemse avifauna. 
Ons land was in 1911 een grote afnemer van Kwartels die in Lybië, Marokko, Egypte en Sicilië gevangen 
werden en via de havens van Marseille en Genua verspreid werden over Europa. Naar schatting 
werden jaarlijks 400.000 stuks in ons land geconsumeerd. Wij moesten nauwelijks onderdoen voor 
Engeland waar een half miljoen Kwartels werden ingevoerd. Het werd wachten tot de tweede 
internationale conventie van 1950 om de vogelbescherming een ware gestalte te zien krijgen. Op de 
achtste vergadering van het Comité International pour la Protection des Oiseaux, in 1950, in het 
Zweedse Upsala vernamen de deelnemers dat de handel in sierveren een nieuwe uitbreiding nam. Ook 
vogelhuiden (o.a. van flamingo’s en pinguïns) werden als versiering gebruikt. Toch werd er geijverd om 

 
380 Ibidem. 
381 Aus Tageszeitungen. Ornithologische Monatsschrift, 36 (1): 91. 
382 Schweder B., 1911. Vogel- und Naturschutzfragen auf dem II. Internationalen Jagd-Kongress Wien 1910. Ornithologische 
Monatsschrift, 36 (1): 135. 
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het tij te doen keren. In Groot-Brittannië werd de invoer van veren van zilverreigers verboden en 
dezelfde soort werd in Belgisch-Congo op de lijst van beschermde vogels geplaatst.  
"Geheel onbegrijpelijk en verbazingwekkend blijft inmiddels het feit dat in België op menige dameshoed 
veren worden aangetroffen van vogels waarvan het vangen (nog veel meer dan het doden) geheel 
verboden is", lezen we in De Wielewaal (1952: 119) 
 
Léon Lippens stelde vast dat vogelbescherming in het midden van de 20ste eeuw niet meer gebaseerd 
was op sentiment maar op wetenschappelijke studies. Het was niet de mens die moest oordelen of 
een soort schadelijk of nuttig was: 

"Die begrippen zijn verouderd en de stempel, waarmee aldus elke vogel toebedeeld werd, was 
volstrekt willekeurig en meestal foutief. […] Die opvatting over het nuttige of schadelijke 
karakter van de vogels heeft dus afgedaan. Ze beantwoordt niet aan de werkelijkheid, want in 
feite zijn de meeste vogels noch nuttig noch schadelijk voor de mens […]."383 

 
Er moest werk worden gemaakt van de bescherming van het milieu. Ondertussen had ons land al wel 
enkele beschermingsmaatregelen getroffen maar we behielden het droevige voorrecht om tot 1950 
geen enkel natuurreservaat of natuurpark te bezitten. Lippens formuleerde het in 1950 in bikkelharde 
bewoordingen: 

"In ons land zijn er kenmerkende natuurlijke milieu’s, die zich vroeger over ontzaglijke gebieden 
uitstrekten en die op weg zijn helemaal te verdwijnen. Hùn verdwijning brengt ook deze van 
hun dierenbevolking met zich mee en wel bijzonder deze van de vogels die er leefden. […] Laat 
ons immers goed opletten: onder de natuurvernielers bekleedt het dichtbevolkte België, helaas, 
een uitgelezen plaats. Alles werd er verwoest en “produktief gemaakt”. De openbare diensten 
en de Staat zijn de grootste schuldigen, en zonder het initiatief van enkele privaatpersonen, die 
er aan hielden onze natuurschoonheden ongerept te bewaren, zou heel het land reeds lang 
niets anders geweest zijn dan één uitgestekte werkplaats, waar enkel de opbrengst zou tellen. 
[…] Op gebied van natuurreservaten, wat bestaat er in België? Wat bestaat er in Vlaanderen? 
Helaas, niets, driemaal niets: niet één echt Nationaal Park, niet één natuurreservaat dat die 
naam verdient. Er zijn weliswaar tweeduizend hektaren regeringsreservaten, maar die bestaan 
enkel op papier en ik moet u eerlijk bekennen dat ik helemaal niet weet waar ik die verborgen 
schoonheden zou moeten zoeken."384 

 
Lippens riep op om een voorbeeld te nemen aan Nederland, waar in 1905, op privé-initiatief de 
Vereniging tot behoud der Natuurmonumenten in Nederland was opgericht. In 1950 telde deze 
vereniging 13000 leden en had ze 12000 ha in eigendom. We stonden voor een zware opgave: 

"Het is nutteloos de ouders te willen ingrijpen: deze zijn verkeerd opgevoed en men kan geen 
scheefgegroeide boom weer recht krijgen. Maar die jonge rekels van vandaag, dat zullen 
morgen de ouders zijn, en dan zal het goede zaad dat men gezaaid heeft zijn vruchten dragen. 
[…] Onze musea zijn verouderd en wat men er aantreft, is slecht voorgesteld, smakeloos en 
zonder aantrekkelijkheid. In onze boekhandels ziet men bijna geen boeken die over de natuur 
handelen. Voor kinderen bestaan zulke boeken helemaal niet." 

 
We hadden evengoed een voorbeeld kunnen nemen aan Wallonië waar de vereniging ‘Ardennes et 
Gaumes’ in 1942 een erfpacht sloot voor het behoud van de kalkgraslanden van Torgny en waar in 
1943 dezelfde vereniging de ‘Roches Noirs’ in Comblain-au-Pont aankocht. In Duitsland was een 
dergelijk initiatief reeds in 1836 genomen, toen de toenmalige Pruisische staat de Drachenfels, een 
rotspartij langs de Rijn had aangekocht. We hebben het trouwens ook aan een Pruisische wet te 
danken dat de vallei van de Warche, in de Oostkantons, het eerste beschermde landschap werd in het 
huidige België. 

 
383 Vogelbescherming in België. De Wielewaal, 16: 8. 
384 Art. cit.: 10. 
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Lippens had zijn pleidooi nog gespierder kunnen maken maar hield het bij een vergelijking met onze 
Noorderburen. Hij kwam tot volgende conclusie:  

"[…] die voor niet-ingewijden nog dikwijls zeer paradoxaal klinkt: de jagers zijn de grootste 
natuurbeschermers. De overgrote meerderheid van de jagers zijn geen natuurvernielers. 
Integendeel het zijn liefhebbers van de natuur, die graag van de buitenlucht en ook van de 
planten en van de dieren genieten. Wanneer ze van het vogelheir een tiende afnemen, houden 
ze er toch ten stelligste aan, dat de vogels zouden voortplanten en zich in voldoende aantal 
zouden handhaven of zelfs toenemen, om er steeds te kunnen van genieten." 

 
Plots moesten vogels niet meer voor zichzelf beschermd worden maar moest vogelbescherming de 
jacht dienen. Voorwaar een rare kronkel: 

"We zou er aan denken de boshouwer van vernielzucht te beschuldigen omdat hij 
oordeelkundig de bossen uitdunt. Het is even dwaas de jagers er van te beschuldigen dat ze de 
vogels uitmoorden, omdat ze er enkele schieten."  

 
Lippens was ook van oordeel dat elke privéjachtterrein "een bewonderenswaardig ornithologisch 
reservaat" uitmaakte. Gelukkig stuurde hij dit standpunt vrij snel bij: 

"Wat we zojuist komen te zeggen, geldt als de algemene regel, en zo moeten we toegeven dat 
niet àlle jagers zo volmaakt zijn. Daarbij ook de jacht-reglementering laat nog veel te wensen 
over. Wat de jagers betreft: ze hebben nog veel te leren, ze kennen de vogels niet, en ze schieten  
als zeldzame buit menig exemplaar dat moet geëerbiedigd worden. En de wetten en 
reglementen voor de jacht: die zouden er veel bij winnen, mochten ze wat meer in de zin van 
beschermende voorschriften worden omgevormd." 

 
Uiteindelijk besluit Lippens met te vermelden dat vogelbescherming een internationale zaak is en als 
secretaris van het Comité International pour la Préservation des Oiseaux en voorzitter van de Belgische 
afdeling, was hij goed geplaatst om dat te weten. 
 
Een verbitterde Jos De Blieck liet hetzelfde geluid horen maar hij liet de jagers achterwege en legde de 
nadruk op de natuurliefhebbers:  

"Zowat overal in de dicht bevolkte landen, ook in minder bevolkte streken in andere 
werelddelen, heeft men natuurreservaten ingericht, om de inlandse fauna te beschermen en in 
stand te houden. In België is men daar ook mede begonnen, alhoewel ten achter op dit punt 
met de omringende landen. Dit initiatief is heel goed, zou meer moeten uitgebreid worden, wil 
men in ons te dicht bevolkt land enkele stukken ongerepte natuur bewaren, waar 
natuurliefhebbers, wier aantal de laatste tijd stilaan vermeerdert, kunnen genieten van het 
schone dat de streek biedt, zowel dieren als planten. Zo heeft men ook de Calmpthoutse heide 
als natuurreservaat uitgeroepen, schoon gedacht, maar dat beter zou moeten uitgevoerd 
worden. Het is niet voldoende een streek als reservaat aan te duiden, men moet dit ook kunnen 
doen eerbiedigen. […] Maar wat gebeurt er daar, een reservaat in de zin gelijk het nu wordt 
toegepast is geen reservaat, de vernielzucht van de bezoekers heeft er vrije toom. Men 
kampeert er, men rijdt er per jeep doorheen, men vernielt bomen en struiken, zoekt en rooft 
vogelnesten, gaat zwemmen in de vennen, groeppen jeugdverenigingen maken er vuur, met 
het gevolg dat er branden ontstaan en dies meer. Men zou er nog wat motocross moeten 
houden om het spel te volmaken."385 

 
Toch viel ons land in het begin van de 20ste eeuw niet helemaal uit de toon. De wet ‘tot het behoud 
van de schoonheid der landschappen’ kwam in 1911 en een jaar later kreeg de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten een apparte afdeling landschappen. Het was pas de wet van 7 augustus 1931 op 

 
385 De Blieck J., 1951. Natuurreservaten. De Wielewaal, 17 : 249. 
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het behoud van moumenten die toeliet om systematisch landschappen te gaan beschermen. Deze wet 
werd hoofdzakelijk toegepast om kleinschalige projecten (solitaire bomen, de omgeving rond een 
veldkapel, kasteelparken…) te realiseren. In de jaren 1930 werden wel de duinen van de Westhoek, 
het Peerdsbos in Brasschaat en het Zwin beschermd. In 1940 en 141 kwam daar "de Liereman in Oud-
Turnhout, Terlamen en de Bolderberg in Zolder en de Kalmthoutse Heide bij."386 Eerder werd in 1909 
de Liga van de Vrienden van het Zoniënwoud opgericht en in 1910 de Vereniging voor Natuur- en 
Stedenschoon. In 1923 inspireerde het Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels zich op 
de Franse Ligue pour la Protection des Oiseaux om een netwerk van reservaten uit te bouwen. Het 
klinkt waarschijnlijk paradoxaal maar in onze Belgische kolonie stonden we op het vlak van 
natuurbescherming veel verder. Lippens, die zelf enkele jaren onderdirecteur was geweest van het 
Albert Park, gebruikte dit argument in zijn 
argumentatie, alvorens te verwijzen naar het 
Nederlands model.  
 
In België waren de initiatieven versnipperd, ontbrak 
het een overleg en was er geen totaalbeeld. Daarom 
genoten we in Nederland van een kwalijke reputatie 
en was onze aangevoerde verdediging bijzonder 
zwak. Tegen alle principes in, vraagstukken over 
vogelbescherming hoorden en horen nog steeds 
niet thuis in het Nederlandse tijdschrift Ardea, 
besloot de redactie van dit tijdschrift in december 
1948 toch een artikel387 van René Verheyen 
hieromtrent te publiceren. Een tekst die hij in maart 
1946 geschreven had. De Nederlanders waren van 
oordeel dat de maatregelen die zij uitvaardigden 
ongedaan werden gemaakt door het ontbreken van 
overeenkomstige wettellijke voorschriften in de 
buurlanden. Verheyen voelde zich duidelijk 
geviseerd en repliceerde:  

"Met het oog op de Nederlands-Belgische 
samenwerking vind ik het gepast mijn 
standpunt  ten aanzien van deze 
bezwaren uiteen te zetten, opdat de 
Nederlanders zich een oordeel  kunnen 
vormen over de huidige vogelstand in België 
en over de moeilijkheden die aan de 
 beschermingsgedachte, zoals zij in Nederland wordt opgevat, in mijn land in de weg staan."  

 
In zijn betoog beweerde hij dat het verloren gaan van biotoop, als gevolg van de intensivering van de 
bodemstructuur de eerste oorzaak was van de achteruitgang van enkele vogelsoorten. Het verdwijnen 
van kleine landbouwbedrijven had het zeldzaam worden van de Kwartel tot gevolg. Verheyen putte 
zijn argumenten uit de oorlogsjaren:  

"[…] de Boomleeuwerik (Lullula arborea) is tijdens de oorlogsjaren in aantal vermeerderd, 
 speciaal in de Kempen. Deze toename was een gevolg van de kapvlakten, die door de 
 schaarste aan brandstof en door de militaire ontginingen ontstonden. De Ortolaan (Emberiza 
 hortulana) heeft eveneens een aanzienlijke vooruitgang geboekt aangezien door de ontgining 
 van braakland en door het verplichte scheuren van weiden, talrijke magere rogge- en 
 havervelden zijn ontstaan. Ingevolge de kunstmatige overstromingen van het polderland 

 
386 Gysels J., 2013. 60 jaar natuurreservaten in Vlaanderen. Een historische terugblik op het begin. Natuur.focus, 12: 45. 
387 Verheyen R., 1948. Vogelbescherming in België, Ardea, 36 (3): 105-110. 
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 tijdens de bezetting is het aantal  Kluten (Recurvirostra avosetta) , Steltkluten (Himantopus 
 himantopus), Blokeenden (Anas platyrhyncha), Slobeenden (Spatula clypeata) en talingen 
 (Anas querquedula et Anas crecca) toegenomen. De Kievit (Vanellus vanellus) is door de 
 afwatering der moerassige heidevelden sterk vermeerderd, zulks ondanks het intensief rapen 
 van de eieren […]".  

 
Verheyen moest wel toegeven dat Kemphaan, Tureluur en Wulp door het verdwijnen van hun biotoop, 
achteruitgang hadden geboekt. Ondanks hun aanpassingsvermogen kunnen vogels niet optornen 
tegen grondige biotoopwijzigingen. Dit kaderde uiteindelijk in zijn pleidooi waarbij vogelvangst en 
jacht handig maar grotendeels ontzien werden want "Pas in de tweede plaats stel ik de mens 
verantwoordelijk voor de achteruitgang van zekere vogelsoorten" voegde René Verheyen toe aan zijn 
pleidooi, alsof de mens niet mee verantwoordelijk was voor biotoopwijzigingen. Enerzijds stelde 
Verheyen wel vast dat ten gevolge van het vuurwapenverbod gedurende de bezettingsjaren alle 
dagroofvogels, verscheidene kraaiensoorten, hoenderachtigen, eenden, futen, Meerkoeten, duiven, 
Blauwe Reigers en Aalscholvers gevoelig in aantal waren toegenomen. De Roek vormde een 
uitzondering omdat de jongen van deze soort op tafel geserveerd werden. Het verplichte distelrooien 
werd de Distelvink fataal: de soort werd in Laag- en Midden-België een zeldzame broedvogel.  

"De grote belangstelling, die de volièrehouders voor deze vogel aan de dag leggen, is 
vervolgens nog de oorzaak dat hij in de provincie Luik, waar hij normaal een gewone broedvogel 
zou zijn, zeldzaam is geworden. Dezelfde aanmerking geldt voor de Pirrewitter (de 
Middeneuropese Kanarie, Serinus canarius), die voorheen vrij talrijk was in de omgeving van 
Luik, maar die thans bijna verdwenen is."  

 
Voor het van kracht worden van de Vogelwet van 1936, waarbij onder andere de vangst van deze soort 
verboden werd, werden putters door vogelaars bij duizenden met lijmstokken en op vinkenbanen 
gevangen. Een groot deel van hun populariteit danken ze aan het feit dat men ze gemakkelijk kunstjes 
kon leren. De meest vermaarde toer was die, waarbij men de Putter had geleerd water te ‘putten’ in 
een minuscuul emmertje, door dit met een daaraan verbonden kettinkje op te trekken. Daaraan dankt 
de Distelvink ook haar “tweede” naam in het Nederlands. Dit gebruik werd reeds door Cornelis 
Nozeman beschreven.  
 
Verheyen ronde zijn betoog in Ardea af met de opmerkingen dat het met onze broedvogels over het 
algemeen aanzienlijk minder slecht gesteld was dan met de Nederlandse. Een aardige veeg uit de pan. 
Zijn verklaring was dat onze inheemse vogels meer honkvast zijn en minder zwerven dan de 
Nederlandse. Hij kon het niet nalaten er aan toe te voegen "dat de vogelvangers en jagers geen 
bijzonder nadeel berokkenen aan de vogelstand van België (uitzondering gemaakt voor enige 
bovenvermelde soorten) […]." 
 
Een vogelwet had voor Verheyen "in onze onderscheidene landen een verschillend psychologisch 
aspect". Denen, Scandinaven en Nederlanders beschermen in hoofdzaak de inheemse avifauna terwijl 
wij in ons land beschermingsmaatregelen treffen voor doortrekkende soorten. Als jager had Verheyen 
ook oor voor aloude tradities. Het toepassen van de Nederlandse vogelwet zou bij ons "waarschijnlijk 
politieke verwikkelingen tot gevolg hebben, want het vogelvangen, het vinkeniersspel, de jacht en het 
houden van vogels in kooien en parken zijn in België als even zovele volksspelen bij uitnemendheid." 
 
Deze liefhebberijen zochten politieke steun, hadden zich verenigd in bonden en gaven tijdschriften uit 
die wijdverspreid gelezen werden door jong en oud. Sommige categoriën van de bevolking kon men 
maar beter niet tegen zich in het harnas jagen en de politici maakten daar gul gebruik van. In Wallonië 
namen de mijnwerkers jaarlijks een paar weken ‘ontspanningsverlof’ om hun geliefkoosde hobby te 
beoefenen. Daarbij bracht het verpachten van jachtterreinen een aardige duit in de schatkist.    
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Daarom drukte René Verheyen in zijn pleitrede de wens uit dat de vogelbescherming in België niet in 
een handomdraai geregeld zou worden omdat "de beoogde maatregelen ‘slechts’ op vreemde vogels 
betrekking hebben." Bovendien was Verheyen niet gekant tegen het bezit van volièrevogels. Deze 
konden de wetenschap ten dienste staan, "In de veronderstelling dat de vogelkooi voldoende ruim is 
en beantwoordt aan de behoeften van de vogel, dat aan de voedseleisen van de verpleegden voldaan 
is en de liefhebber tot inzicht is gekomen dat de studie van één vogelsoort belangwekkender is dan het 
houden van tien verschillende soorten tegelijk […]."388 
 
Aan het einde van de tekst geeft René Verheyen zijn feitelijke onmacht toe:  
 "Hoewel de Belgische wetgeving inzake vogelbescherming nog maar op het peil van die, 
 welke van 1880 tot 1912 in Nederland van kracht was (uitzondering gemaakt voor de zwanen 
 en de meeuwen, die thans in ons land onvoorwaardelijk beschermd zijn), zo wordt zij 
 desniettemin door een aanzienlijk deel onzer bevolking op hardnekkige wijze en met alle 
 mogelijke middelen gesaboteerd. 
 Daar staat tegenover, dat de hogere wetenschappelijke instanties van ons land, die met de 
 natuurbeschermingsgedachte vertrouwd zijn, plannen beramen om de jacht- en vangtijden 
 geleidelijk in te krimpen en een groter aantal vogelsoorten van onvoorwaardelijke 
 bescherming te laten genieten."  
 
Verdeeldheid tussen ornithologen wanneer het over de jacht ging, was ook in Nederland een bekend 
verschijnsel. Daar was in 1901 de Nederlandse Ornithologische Vereniging opgericht en in 1911 volgde, 
na onenigheid over het nut en de noodzaak van vogelbescherming, de Club van Nederlandse 
Vogelkundigen (CNV). Op 1 januari 1957 fusioneerden beide clubs tot de Nederlandse Ornithologische 
Unie (NOU). 
  
In een naschrift volgde de reactie van Gerrit Anton Brouwer, die Karel Hendrik Voous beschreef als een 
"bewogen en onzelfzuchtige vogel- en natuurbeschermer"389. Hieruit bleek de gebrekkige kennis dat 
Nederlandse en Belgische ornithologen van elkaar hadden:  
 "De opmerking van Dr. Verheyen dat het beschermen van vogels in de noordelijke landen 
 meer een kwestie van nationaal belang zou zijn dan in België, was voor mij een nieuw 
 gezichtspunt. Deze opvatting is echter, wat Nederland betreft, niet juist. Immers de vogels 
 die vóór het van kracht worden van de Vogelwet 1912 hier te lande gevangen werden in 
 onze stalnetten, op onze vinkenbanen, in onze eendenkooien, met onze lijsterstrikken en 
 door onze ganzen- en wilsterflappers390, waren voor het overgrote deel trekvogels van
 noordelijke herkomst. Alleen onder de eendenkooien zijn er een aantal, wier vangst 
 overwegend uit inlandse Wilde Eenden (Anas platyrhynchos) bestaat. 
 Ik vermoed dat de talrijke moeras-, weide- en zeevogels, die in ons land broeden de heer 
 VERHEYEN op dit denkbeeld hebben gebracht." 
 
Lezen we hier ook niet het excuus dat Verheyen aanwende om de vogelvangst en-jacht te 
vergoeilijken? 
 
Brouwer benadrukte dat het vraagstuk van de vogelbescherming zowel voor Nederland als voor België 
een internationaal aspect bezat. Bovendien relativeerde hij de associatie die René Verheyen maakte 
tussen sommige tradities en welbepaalde sociale klassen. Hij schreef met enige minachting:  

"Daarbij hebben wij in het najaar ook de hallen te Brussel en de Antwerpse vogelmarkt onze 
aandacht getrokken [sic]. Zij deden ons afvragen: hoe komt het toch, dat in België de 

 
388 Verheyen R., 1943. De kooivogel in dienst van het vogelkundig onderzoek. De Wielewaal, 10 : 213-214. 
389 Voous K.H., 1994. In de ban van vogels,Uitgeverij Scheffers, Utrecht: 80.  
390 ‘Wilsterflappen’ is het vangen van goudplevieren met een vangnet. Deze jacht op de goudplevier werd pas in 1978 
verboden.  
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belangstelling voor verschillende zangvogels, speciaal  voor lijsters en leeuweriken, zo’n 
uitgesproken culinair karakter draagt? Ook de  vogelvangers zagen wij in actie. Het waren niet 
slechts mijnwerkers en fabrieksarbeiders (wien men veel kan vergeven, omdat zij inzake 
contact met de natuur tot de misdeelden behoren), maar in de omstreken van Antwerpen ook 
boeren, die zich met deze vangst onledig hielden, o.a. op de Zondagmorgen." 

 
In het buitenland zaten we in het begin van de 20ste eeuw inderdaad nog steeds met een kwalijke 
reputatie op gastronomisch vlak opgezadeld: "The Belgian is a big eater and a bird-eater" schreef 
Nathaniel Newngam-Davies391 die na zijn militaire carrière als culinair journalist door het leven ging en 
enkele toonaangevende gidsen schreef. Het is trouwens opvallend hoe vaak gevogelte, doorheen de 
eeuwen, werd afgebeeld op schilderijen van Belgische, meestal Vlaamse, meesters. Niet alleen de 
gewone man at graag en vaak gevogelte, ook in de abdijen en kloosters stond gevogelte regelmatig op 
het menu392. Doreen Goudblomme en Johan Van de Wiele leren ons dat de monniken van de Gentse 
Sint-Pietersabdij in de late Middeleeuwen konden genieten van een dagelijks voedselpakket dat zowel 
kwantitatief als kwalitatief meer dan volstond. Of zij een ontbijt namen, is niet zeker. Maar in het 
middag- en avondmaal zijn vlees en vis een basiselement: overwegend schapenvlees én ganzenvlees 
of kip. Voor de abt aangevuld met ossen- en kalfsvlees, en een ruimere keuze aan wild en gevogelte. 
Eieren zijn eveneens dagelijkse kost393. De oudste, schriftelijke vermeldingen van vogelconsumptie in 
ons land treffen we aan in Der naturen bloeme (± 1265) een natuurencyclopedie in rijmen van Jacob 
van Maerlant. Het betreft een vertaling of bewerking van het Liber de natura rerum van Thomas van 
Cantimpré, ook bekend als Thomas Cantimpratensis, Thomas Brabantinus of Thomas van Bellenghem 
(Sint-Pieters-Leeuw, 1201 - Leuven (?), circa 1272).  Van Maerlant heeft het in het hoofdstuk over de 
avifauna over 113 in- en uitheemse vogelsoorten. Van een tiental vermeldt hij de geschiktheid voor de 
consumptie en de geneeskrachtige gaven. Zo prijst hij het vlees van de snip omdat het zo gezond is: 
"Vlesch vander sneppen es ghesont want het werdet verduwet in curter stont." Maar hij waarschuwt 
voor het eten van Kauwen, want dat geeft jeuksel op het hoofd: "dat couwen vlesch niet nes goet, want 
het thovet crouwen doet." 
 
Er viel dus heel wat goed te maken maar België was niet alleen de boosdoener in Europa wat 
vogelbescherming betrof. Maar waren wij een uitzondering? Nemen we even een voorbeeld van een 
Nederlands klooster. Over de abdij Leeuwenhorst bij Noordwijk (Zuid-Holland) zijn heel wat 
geschriften beschikbaar. De zusters van dit cisterciënzerklooster mochten geen vlees van viervoeters 
eten. Vis en gevogelte, vooral eenden, ganzen, snippen, plevieren, duiven en soms ook aalscholver en 
reiger, waren uitstekende alternatieven. Of de laatste soorten appetijtelijk waren, laten we in het 
midden.  Met Kerstmis ontvingen ze geregeld van Philips van Wassenaar, burggraaf van Leiden, 
konijnen en zwanen als delicatesse394. De gustibus et coloribus non est disputandum… In de rekeningen 
van de abdij vinden we aankopen terug van “cleyn vogelkijns”: spreeuwen, lijsters, vinken… 
 
Was Brouwer bovendien vergeten dat het vangen van Kwartels, Houtsnippen en Leeuweriken ook in  
Nederland druk beoefend werd naast de eeuwenoude Friese traditie van het rapen van kievitseieren? 
De vinkenbanen dienden niet alleen tot het ringen van de vogels en deze “sport”, alsook de valkerij 
waren er populairder dan bij ons.  

 
391 The Gourmet's Guide To Europe, Grant Richards, London, 1903: 83. 
392 Plouvier L., 2002. D’Anthime à P. Wynants. Quinze siècles de gastronomie en Belgique, Institut Cooremans, Bruxelles en 
Roggeman W., De Smet G. & Goddeeris B., 2002. Some Gastronomic Aspects of Bird Species in Still Life Paintings of Frans 
Snyders (Antwerp, 1579-1657). Revue belge de philologie et d'histoire, 80 (4): 1431-1448. 
393 De Sint-Pietersabdij te Gent. Veertien eeuwen vrome en minder vrome geschiedenis. Openbaar Kunstbezit, 37 (3) 1999: 
40. Zie ook Ballmann P., 1978. Knockenfunde von Vögeln aus der Abtei Sankt Peters zu Gent, Belgien, (VII. Bis XVII. 
Jahrhundert), De Giervalk, 68 (4): 551-576. 
394 De Moor G., 1994. Verborgen en geborgen: het cisterciënzerklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574), 
Uitgeverij Verloren, Hilversum: 379. Zie ook Burema L., 1953. De voeding in Nederland van de middeleeuwen tot de twintigste 
eeuw, Van Gorcum & Comp., Assen: 43-45 en Van Winter J. M., 1979.  Tafelen in Floris' tijd. In: [Graaf ] Floris V. Leven, wonen 
en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw , Nijhoff , Den Haag: 23-31. 
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De kritische Nederlanders zagen toch een lichtpunt voor ons land: "Intussen is er een goed begin 
gemaakt door de ornithologische vereniging ‘De Wielewaal’; haar vogeltentoonstelling te Antwerpen 
van 12 september ’48 was zeer de moeite waard! "395 
 
Wanneer Jos Gijsels en Geert de Bust 150 jaar natuurbehoud in Vlaanderen in beschouwing nemen, 
merken ze  

"het bestaan van verschillende visies of drijfveren [op]. Ze hangen samen met verschillende 
perspectieven (natuurbeelden) of functies die men aan de natuur wenst te geven. De meeste 
van die visies zijn vandaag de dag nog steeds aan de orde. De oudste vorm van natuurbehoud 
in Vlaanderen is de vogel- en dierenbescherming. Daarin lijken aanvankelijk vooral ethische 
motieven een rol te spelen. Ongeveer even oud is de interesse voor natuur- en 
landschapsschoon. Dit is de esthetische visie. Nadien kwamen educatieve en wetenschappelijke 
motieven meer op de voorgrond. Deze waren vooral belangrijk voor het ontstaan van het 
verenigingsleven. Van veel recentere datum is de maatschappijkritische (‘culturele’) invalshoek 
die samenging met het opkomende milieubewustzijn in de jaren 1970. Stilaan en naarmate het 
draagvlak voor natuur groeide, kreeg natuur ook een grotere ‘functionele’ tot zelfs 
economische betekenis."396 

 
Dierenbescherming en natuurbehoud werden aanvankelijk als één geheel beschouwd. Net als in de 
ons omringende landen waren vogel- en dierenbescherming in België aanvankelijk vooral populair bij 
de burgerij en zelfs in adellijke kringen. Het waren hoofdzakelijk 
wetenschappers die op eigen houtje hun bezorgheid uitdrukten over de 
achteruitgang van natuur en landschap.  
De meest bekende is de botanicus en professor aan de Brusselse 
universiteit, Jean Massart die in 1912 Pour la protection de la Nature en 
Belgique397 schreef. De prachtige landschapsfoto’s die Massart maakte 
in de periode net vóór de Eerste Wereldoorlog vormen een "visuele 
confrontatie die vaak meer zegt dan droge feitengegevens."398 De 
fotografische inventaris die Jean Massart in 1904 startte, was bedoeld 
als een didactisch basiswerk over de verschillende natuurlandschappen 
in België en hun geografische samenhang. Massart gaf persoonlijk de 
voorkeur aan weidse, onaangetaste natuurparken (parcs naturels) en 
daarnaast kleinere reservaten, met educatieve doelstellingen, in de 
omgeving van steden. Tot slot droomde hij van kleine terreinen om 
planten en insecten te verzamelen. Kortom, een combinatie van mooie, 
uitgestrekte landschappen en reservaten met een wetenschappelijk doel. 
Dit betekende uiteraard een verbod op jacht, vogelvangst, visserij, bebossing, ontwatering… zelfs op 
het afplaggen van de gronden. Hij stelde een lijst op van prioritair te beschermen gebieden waarvan 
er 26 in Vlaanderen lagen. De Brusselse professor wilde een tiental albums met losbladige platen 
publiceren, Les aspects de la végétation en Belgique. Omdat de oorlog hem verhinderde dit werk te 
beëindigen, verschenen er slechts twee albums, samen een honderdzestigtal platen van landschappen 
die hoofdzakelijk in Vlaanderen waren terug te vinden waren. Het materiaal van de Brusselse botanicus 
is zo kostbaar gebleken voor landschapsstudie dat het onlangs nog werd heruitgegeven en in de 
praktijk werd benut399.  

 
395 Ardea, 36 (3) 1948: 113. 
396 Gijsels J. & De Bust G., 2010. Art. cit.: 7. 
397 H. Lamertin, Bruxelles. 
398 Gijsels J. & De Bust G., 2010. Art. cit.: 8. 
399 Notteboom B. & Uyttenhove P., Rephotographier les paysages flamands en transformation, 1904-2004: Un ensemble de 
trois séries photographiques de Massart, Charlier et Kempenaers , In Brisson J.-L. (uitg.), 2005. Çà et là, Arles, Actes Sud: 150-

          Jean Massart 
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Natuureducatie kende in ons land een pionier met de figuur van Leo Michel Thierry. Deze Gentse 
onderwijzer ging aan de slag als schoolmeester van de zesde klas van de nieuwe Gemeenteschool in 
de Geitstraat, een volksschooltje te midden van een arbeiderswijk. Thierry was van oordeel dat de 
geldende onderwijsmethodes te veel de nadruk legden op prestatie en kennis in de enge zin van het 

woord, iets waar de arbeiderskinderen in zijn klas, die slechts tot hun 
twaalfde naar school zullen gaan, niet veel aan hebben. Hij ging 
daarom op zoek naar alternatieve lesmethodes. De onderwijzer 
stouwde zijn klaslokaal vol met allerhande wandplaten, kaarten, 
planten, stenen, aquariums, insectendozen en modellen en op de 
speelplaats legde hij een klein tuintje aan. Als een van de eerste 
Belgische onderwijzers ging Thierry met zijn klas op excursie: naar de 
plantentuin van de universiteit, naar de Vlaamse Ardennen, naar het 
Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel, naar het bos enz. 
Van de liberale onderwijsschepen Felix Cambier kreeg Thierry de 
opdracht schoolmateriaal zoals wandplaten, kleutermateriaal en 
natuurkundige instrumenten aan te kopen en uit te testen ten 

behoeve van andere scholen die een aankoop overwogen. L.M. 
Thierry wordt wel eens beschouwd als de Vlaamse Heimans of 

Thijsse, al was zijn invloed veel kleiner en meer lokaal dan de Nederlandse grootmeesters in 
natuureducatie. Thierry meende dat onzorgvuldig menselijk handelen tot milieuproblemen leidde en 
noemde als voorbeeld de overstromingen in Parijs en Lyon na het kappen van de bossen in de Alpen. 
Hij voorspelde soortgelijke overstromingen in Belgie. Hij meende dat dergelijk onheil niet voorkwam 
bij natuurvolkeren die niet door het kapitalistische virus besmet waren. Hij liet zich hierbij inspireren 
door auteurs als Alexander Von Humboldt, Karl Muller, Nikolaj Gogol en Martin Johnston. Tegelijk had 
hij veel waardering voor de grootse, soms ook verwoestende, natuur en leek daarmee op de 
Nederlander Frederik Willem van Eeden. In dit opzicht week hij dan weer af van de opvattingen van  
de Nederlandse natuurbeschermer Jac. P. Thijsse, met wie hij anderzijds wel zijn moderne pedagogiek 
en nauwe contacten met natuurwetenschappers deelde. Thierry heeft zich nooit verbonden met een 
georganiseerde groep van natuurbeschermers, zoals Frans 
Segers zou doen en hij richtte zich zelden publiekelijk tegen hen 
die de natuur aantastten. In 1914 publiceerde Thierry zijn 
ideeën over onderwijs en pedagogie in zijn boek Ene proeve van 
Encyclopedisch Onderwijs.  
 
De Oostendenaar Julius Mac Leod,  doctor in de 
natuurwetenschappen, botanicus, bioloog, hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit Gent en bestuurder van de Plantentuin in Gent 
oordeelde dat de publicatie van Thierry’s werk best voor het 
Van de Ven-Heremans-Fonds400 geschikt was.  Thierry pleitte in 
zijn boek voor een alternatieve vorm van onderwijs waarbij 
thema’s uit de leefwereld van de kinderen ‘concentrisch’ 
zouden worden uitgewerkt over alle leervakken heen en via 
verschillende activiteiten. Onderwijs moet uitgaan van de 
belangstelling en verwondering van het kind. Om zijn theoriën 
kracht bij te zetten verwijst Thierry in zijn publicatie niet naar 

 
175 en Uyttenhove P., 2006. Recollecting Landscapes. Het fotografisch geheugen en transformatie 1904-1980-2004. 
A&S/Books, Gent. 
400 Dit fonds had tot doel "de Nederlandsche Taal en Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van 
nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van den Ingenieur.",  
Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-en Letterkunde, deel 1, 1924: 3. De Bestendige 
Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch sloot zich daarbij aan. 

            Leo Michel Thierry 

              Julius Mac Leod 
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verwante ideeën van andere pedagogen maar werkt hij wel een ambitieus jaarprogramma uit met 
dertig typelessen. Via artikels en lezingen en via het circuit van het Algemeen Pædologisch 
Gezelschap verkondigde Thierry zijn ideeën over encyclopedisch onderwijs. Mac Leod kon op de steun 
rekenen van Edmond de Selys-Longchamps: "M. le docteur Mac Leod nous a régulièrement tenu au 
courant de ses recherches. Cette station deviendra très-importante, et me semble l'une des plus 
nécessaires chez nous, ca ril paraît y avoir un retard notable pour l'arrivée des oiseaux terrestres et 
pour l'apparition des insectes, et d'un autre côté ce n'est guère qu'à Ostende que nous pouvons 
espérer obtenir des documents sur les oiseaux de mer de notre pays. On doit donc remercier M. Mac 
Leod et l'engager à persévérer dans la voie où i lest entré"401. 
 
Wat later huwt Thierry met Augusta De Taeye, één van De Flinken, een heterogeen clubje van Gentse 
feministen dat samenkomt om te spreken over literatuur en maatschappelijke thema’s. Onder de 
leden van de club zijn verschillende van de eerste vrouwen die studeren aan de Gentse universiteit, 
waaronder Augusta De Taeye. Het koppel Thierry krijgt drie zonen: Herman, Michel en Leo. De eerste 
zal bekend worden als de schrijver Johan Daisne. 
 
In het najaar van 1922 wordt de dierkundige collectie van Victor Willem opgedoekt. Samen met oud-
schepen Cambier dient Thierry een verzoek in bij het stadsbestuur om deze universitaire collectie met 
het door Thierry verzameld schoolmateriaal te verenigen in een stedelijk onderwijsmuseum. Nog vóór 
de gemeenteraad officieel beslist tot de oprichting van het Schoolmuseum, op 16 oktober 1922, zijn 
beide collecties al verhuisd naar de voormalige letterzetterschool in het Berouw. Thierry wordt snel 
daarna benoemd als conservator. Doelstelling van het museum is om de wetenschappen te 
propageren onder de Gentse jeugd. Voor Thierry biedt het Schoolmuseum een mogelijkheid om zijn 
onderwijsproject in de volksschool van de Geitstraat op grotere schaal te organiseren. 
 
Thierry leidt in het Schoolmuseum jaarlijks enkele honderden klassen uit het vrije en 
gemeenschapsonderwijs rond. In het weekend stelt hij het museum open voor andere groepen en 
organiseert hij lezingen voor Gentenaars. De opkomst is helaas eerder schaars. 
 
Laten we ons echter niet blindstaren op dit soort van initiatieven. In vergelijking met Nederland zijn 
natuurstudie en natuureducatie eerder laat doorgebroken als afzonderlijke tradities binnen het 
Vlaamse natuurbehoud. 
 
Michel Thierry predikte wetenschap als was het een religie en Johan Daisne schreef op de grafsteen 
van zijn vader: "Ook de nuchtersten noemden hem een apostel" Thierry was inderdaad een apostel van 
de wetenschap.Toch werd de academische wereld  pas goed wakker tegen het eind van de jaren 1960, 
wanneer aan de Gentse universiteit professor Jan Hublé en later in Antwerpen, professor Rudi 
Verheyen voor het eerst cursussen natuurbeheer en ecologie aanboden. 
 
Terwijl in ons land gevolg werd gegeven aan de Conventie van Parijs "ter bescherming van de voor de 
landbouw nuttige vogels" werd in 1905 het eerste wetsvoorstel "voor het behoud van het landschap" 
ingediend. De Wet op de schoonheid der landschappen dateert uit 1911. Kort nadien ontstonden ook 
de eerste organisaties die het behoud van landschappen en natuurgebieden tot doel hadden: De 
Vrienden van het Zoniënwoud (1909) en de Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon (1910). De 
eerste natuurreservaten in ons land waren vogelreservaten. Dierenbescherming en natuurbehoud zijn 
nadien stilaan uit elkaar gegroeid tot aparte organisaties die elk op hun beurt streven naar 
dierenbescherming enerzijds en natuurbehoud anderzijds. 
 
 

 
401 Observations sur les phénomènes périodiques du règne animal, et particulièrement sur les migrations des oiseaux en 
Belgique, de 1841 à 1846. Mémoires de l'Académie royale des sciences des lettres et des beaux-arts de Belgique, 25: 7. 
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6.3 De “Sociétés ornithologiques” 
 
Het is niet zo opmerkelijk dat Karel Dupond, in één en hetzelfde artikel, een overzicht geeft van 
vogelkwekerij en vogelstudie in ons land. Veel ornithologen waren bedreven vogelvangers en hebben 
hun eerste stappen gezet binnen de "sociétés ornithologiques", waar de grens tussen beide facetten 
erg flou was. In 1911 onstonden bijna gelijktijdig de "Société ornithologique du Centre de la Belgique" 
in Leuven en in Wallonië de "Société ornithologique de Liège". De laatste vereniging werd geleid door 
Ivan of Yvan Braconier de Modave, de eerste door Georges Van Havre, bijgestaan door Marcel de 
Contreras uit Brussel, Ferdinand Visart de Bocarmé uit Namen, Joseph de Hemptinne uit Gent, A. en E. 
Tant uit Leuven en Robert Pauwels uit Evergem. Bij het tragisch overlijden in een autoongeluk van 
Braconier, opgeleid door Alfred Sacré, schreef L. Coopman: "L'un et l'autre se pouvaient compléter, et 
si Alfred Sacré était l'esprit qui prépare, Yvan Braconier était l'homme d'action […]." (Le Gerfaut, 1920 : 
2) 
 
Enkele belangrijke ornithologen, denken we maar aan Marcel De Contreras, konden moeilijk afstand 
nemen van hun initiële passie en bleven trouw aan de vogelkwekerij tot het einde van hun dagen.   
 
In de 19de eeuw en het begin van de 20ste lag de ornithologische activiteit in Wallonië beduidend hoger 
dan in Vlaanderen. Na Leuven en Luik onstonden in het zuiden van ons land "Les Amis des Oiseaux" en 
de "Fédération des oiseleurs et amateurs d’oiseaux de Dison". In het hoofdstuk gewijd aan de 
vinkensport kwamen reeds enkele Waalse verenigingen ter sprake. "Nous regrettons de ne pouvoir 
énumérer les Sociétés de sérinculture [kanariekwekers], tellement elles étaient nombreuses dans 
chaque centre de quelque importance" stelde Karel Dupond402 vast. De Waalse ornitholoog en ooit 
ringer, Marcel Ruelle, verdiende zijn sporen bij Aves en richtte nadien het tijdschrift L’Ornithologue op. 
Ondanks de vrij onschuldige titel, richt deze publicatie zich tot kwekers. Wat niets afdoet van de 
immense ornithologische kennis van de hoofdredacteur en bewijst dat beide facetten van de 
vogelstudie – ορνίθώς en λόγός – perfect kunnen samengaan. Trouwens, onmiddellijk na de oprichting 
van de  diverse "sociétés" was het schering en inslag dat zeldzaamheden eerst in beperkte kring 
bestudeerd werden om vervolgens als balg in een privécollectie te eindigen. Er werd druk informatie 
uitgewisseld met buitenlandse verenigingen en het Ringwerk zou een volgende stap betekenen. 
 
Buitenlandse, maar ook ornithologen uit eigen land, bezochten met veel belangstelling en 
bewondering onze vogeltentoonstellingen:  

"Beaucoup de ces oiseaux m’avaient paru jusqu’à ce jour impossibles à conserver en cage. Il 
paraît que non. C’est dire que nos voisins les Belges sont passés maîtres en matière d’élevage. 
[…] Je terminerai ce modeste compte-rendu en exprimant le vœu qu’une exposition analogue 
ait lieu un jour à Paris."403  

 
De Frans-Amerikaanse ornitholoog Jean Théodore Delacour, die zelf in zijn woonplaats te Clères, in de 
regio Haute-Normandie, een gigantisch vogelpark had uitgebouwd, was vol bewondering maar 
waarschuwde voor excessen. Hij prees zich dan ook gelukkig onder de Franse wetgeving te mogen 
werken: 

"La IIIe Exposition générale et internationale d’Oiseaux de cage et de volière organisée par la 
Société ornithologique de Liège a eu lieu du 20 au 23 décembre 1913. […] A vrai dire, nous ne 
regrettons guère qu’en France la loi empêche les amateurs de s’approvisionner en Oiseaux 
indigènes, car si les collections n’offrent pas en elles-mêmes de dangers pour la conservation 
des espèces utiles, elles peuvent toutefois servir de prétexte à leur destruction."404 

 
402 Dupond C., 1920. Art. cit.: 34. 
403 Marcot C., 1914. Une visite à l’Exposition ornithologique de Liège (décembre 1913). Revue française d’Ornithologie, 3: 254. 
404 Delacourt J., 1914. Compte rendu de l’exposition ornithologique de Liège. Bulletin de la Société d’Acclimatation de France, 
61: 286. 
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De bewondering voor het aanbod en de organisatie kregen de bovenhand en Delacour liet zijn afgunst 
niet onbetuigd: 

"Cette superbe Exposition a obtenu le plus vif et le plus légitime succès […]. Elle montre quels 
excellents résultats peuvent obtenir quelques amateurs quand ils sont groupés. Il était 
infiniment regrettable qu’il n’existât pas en France d’Expositions analogues" 

 
Er waren 1045 vogels,  waaronder heel wat exotische soorten, tentoongesteld en de gebouwen van de 
Société ornithologique de Liège waren in die mate ontoereikend dat een paviljoen speciaal was 
opgericht op de boulevard de la Sauvinière, nu nog een belangrijke verkeersader in de ‘Cité ardente’. 
Het lokaal mat 16 x 50 meter en was ideaal gelegen voor wie met de tram van de gare Guillemins 
kwam. Het was verwarmd en opgeluisterd met planten. Ongeveer de helft van de tentoongestelde 
soorten was inheems en alleen Nachtegaal, kruisbekken en Cirlgors ontbraken tussen de ‘klassiekers’.  
 
Voor Alphonse Dubois was de Exposition Internationale van 1897 in Brussel een openbaring: "J’ai 
remarqué, parmi ces oiseaux, quelques espèces très rares ou mêmes nouvelles pour le pays, que je crois 
devoir signaler."405 Ook de tentoonstelling van Verviers, die plaatsvond op 25, 26 en 27 november 
1922, genoot groot aanzien in het buitenland: "Elle dépassa cette année toutes les expositions 
précédentes. Près de mille oiseaux étaient exposés dans de petites cages"406 maar de exotische soorten 
werden vakkundig in een nagebootst decor uitgestald: "un fac-simili de Petit étang entouré de 
bouquets d’arbustes dans lesquels tous les nids de nos Oiseaux indigènes avaient trouvé une place 
rigoureusement exacte."407  
 
De inheemse vogels waren voorheen in de buurt van Verviers gevangen, "en général presque tous les 
Verviétois sont en effet d’experts tendeurs: ils ont érigé l’art de la tenderie à la hauteur d’une véritable 
science."408 Tijdens deze tentoonstelling, die tegelijkertijd een wedstrijd was, werden diverse prijzen 
uitgereikt. In 1914 waren in het totaal 226 voorzien, waaronder de fel begeerde ‘coupe Gerfaut’, ter 
waarde van 300 Belgische franken en de ‘coupe de l’Est de la Belgique’. Marcel de Contreras, Alfred 
Sacré en Georges van Havre maakten deel uit van de jury. Cirlgors, Europese Kanarie en Kruisbek vielen 
hier wel te bezichtigen, evenals een prachtige collectie vogelnesten die in het bezit was van de Société 
ornithologique de l’est de la Belgique. In 1914 werd deze verzameling nesten zelfs aan een Parijse 
tentoonstelling uitgeleend. 
 
De opsomming van R. Pauwels laat ook duidelijk zien  

"qu’il y a deux sortes d’ornithologie et d’ornithologistes: celle des musées, des livres et des 
‘peaux’ et celle des Oiseaux vivants, ceux qui aiment la vie, l’observation en plein air, à côté des 
liseurs et des théoriciens en chambre."409  

 
Het was wel de tweede categorie van vogelliefhebbers die voor de balgen zorgde. De eerste categorie 
bevatte eveneens de verzamelaars. Misschien was de visie van Pauwels te radicaal want, zoals we 
eerder reeds schreven, het ene sloot het andere niet uit. Nemen we lukraak het voorbeeld van de 
markies van Wavrin, goede vriend van Léon Lippens en een degelijke bron aan informatie voor 
Alphonse Dubois. Van Marcel de Contreras, die zowat alle verzameling van ons land kendde vernemen 
we dat 

 
405 Dubois A., 1906. Nouvelles observations sur la Faune ornithologique de la Belgique. Ornis, 13: 127. 
406 De Rouge E. [comte], 1923. L’Exposition-Concours d’oiseaux de cage et de volière de Verviers (Belgique). Revue d’histoire 
naturelle appliquée. L’Oiseau, 4: 75.  
407 De Rouge E. [comte], 1923. Art. cit. : 106. 
408 Idem: 76. 
409 Pauwels R., 1922. Art. cit: 187-188. 
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"La principale collection privée de la faune belge fut sans contredit celle du marquis de Wavrin, 
décédé en 1908. D’après les renseignements recueillis, je sais que son fils, tout en ne 
s’intéressant pas beaucoup à l’ornithologie, la conserve à titre de souvenir."410  

 
Robert Pauwels drukte in zijn pleidooi, gehouden voor een publiek van Franse ornithologen, de wens 
uit  

"de voir bientôt la légion de petits amateurs qu’elle possède […] non pas de prendre comme en 
Belgique la place de leurs aînés plus grands et disparus, mais de venir se grouper autour des 
puissants que nous possédons encore heureusement et former avec eux une démocratie 
ornithologique, comprenant tous les amateurs d’Oiseaux de tous ordres."411  

 
Nam Pauwels zijn wensen voor werkelijkheid of hebben de kopstukken van de Belgische ornithologie 
effectief kunnen rekenen op de inbreng van amateur-ornithologen? Alfred Van Beneden betreurde het 
ontbreken van elke wetenschappelijke, ornithologische opleiding in ons land: "l’ornithologie n’a guère 
pénétré dans les milieux universitaires de notre pays. Il manque des ornithologues qui seraient docteurs 
en zoologie."412 Hij zag heil in het oprichten van natuurreservaten, in casu, het natuurpark van de Hoge 
Venen, als een soort van oefenterrein: "La création d’une réserve inciterait les étudiants à se spécialiser 
dans cette branche de la zoologie."413  
 
Opmerkelijk is dat de vermelde ornithologen – Georges van Havre, Charles-Frédéric en Alphonse 
Dubois uitgezonderd – aanvankelijk, bij gebrek aan voldoende veldwaarnemers, noodgedwongen 
slechts fragmentarisch werk hebben afgeleverd en dat de wetenschappelijke waarde niet kan 
optornen tegen de publicaties van Karel Dupond en René Verheyen, die later veel exhaustiever te werk 
konden gaan. Laten we echter niet uit het oog verliezen dat van Havre en Dupond bovendien 
autodidact waren en geen specifieke zoölogische opleiding hadden genoten. Dit draagt trouwens bij 
tot hun immense verdienste als we hun resultaten beoordelen.  
 
We komen nog uitvoerig terug op deze spilfiguren van de Belgische ornithologie maar willen hier 
terloops al wel vermelden dat Karel Dupond de rechterhand, vriend en medewerker was van ridder 
van Havre. In 1950 zou hij trouwens – samen met Jean Maus – een supplement verzorgen op Les 
oiseaux de la faune belge414 alsook een "aanvulling bij de verzameling gekleurde postkaarten 
uitgegeven door het Vermogen van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België"415. Na de dood 
van K. Dupond in 1952, heeft René Verheyen de leiding genomen in het ornithologische werk in wat 
later het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zou worden. Professor René 
Verheyen werd, na zijn vroegtijdig overlijden op 54-jarige leeftijd, opgevolgd door zijn zoon Rudolf, als 
hoofdredacteur van de Giervalk en hoofd van het ringwerk.  
 
Deze formule van ornithologische publicaties die verzekerd worden door een vereniging van 
vogelkwekers, vinden we terug in het huidige Waalse tijdschrift L’Ornithologue. Het opzet is hier 
uiteraard veel meer bescheiden dan De Giervalk en de wetenschappelijke waarde wordt hoofdzakelijk 
gegarandeerd door de hoofdredacteur en dan nog los van het tijdschrift zelf. Zoals het vaak gebeurt, 
ook in de ons omringende landen, is dit tijdschrift ontstaan uit een afscheuring van een bestaand 

 
410 De Contreras M., 1912. Des mutations dans les collections ornithologiques. Le Gerfaut, 2: 21. 
411 Pauwels R., 1922. Art. cit.: 191. 
412 Van Beneden A., 1938. Etude spéciale sur les oiseaux. Considérations sur le statut actuel de la faune avienne des fagnes 
et de la région voisine, où sera installée la réserve. In Bouillenne R., 1938. Le futur Parc National des Hautes-Fagnes, Editions 
J. Ploumhans, Verviers: 123. 
413 Ibidem. 
414 Dupond. C. en Maus J., 1950. Supplément à l’ouvrage du chevalier G.M.C. van Havre, Les oiseaux de la faune belge, Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles. 
415 Dupond K., 1943. De vogels van België, aanvulling bij de verzameling gekleurde postkaarten uitgegeven door het Vermogen 
van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België, Vermogen van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België, 
Brussel. 
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tijdschrift, in dit geval Aves. Deze breuk heeft geenszins de dynamiek van L’Ornithologue aangetast, 
integendeel zelfs. Sinds 1997 is Marcel Ruelle de begeesterende hoofdredacteur.  
 
Deze amateur-ornitholoog was geruime tijd ringer van het Koninklijk Instituut voor 
Natuurwetenschappen. Zodra het brugpensioen hem meer ruimte verschafte, is hij gestart met het 
publiceren van enkele imposante, tot ver over de grenzen geapprecieerde monografieën over 
Fringillidae. De volgende titels verschenen kort na elkaar : le Bec-croisé des sapins et autres espèces du 
genre "Loxia" 1986); les Pinsons des arbres (1988); les Sizerins (1991); les Bouvreuils (1992); le 
Chardonneret élégant (1993); le Tarin des aulnes et ses cousins, les Tarins nord et sud-américains 
(1995); le Verdier d’Europe et ses cousins orientaux (1997); le Gros-bec casse-noyaux et ses cousins les 
Gros-becs exotiques (1998); le Serin Cini, les Serins européens, africains et asiatiques (1999); la Linotte 
mélodieuse, ses sous-espèces et ses cousines, les Linottes à bec jaune, du Yémen et de Somalie (2002) 
en ten slotte les Roselins et Leucostictes (2005). Op zijn website kunnen bibliografieën, taxonomische 
artikels, een lexicon en glossarium in verscheidene talen geraadpleegd worden. De artikels en boeken 
van Marcel Ruelle werden gretig geraadpleegd door de samenstellers van het imposante Handbook of 
the Birds of the World (1992 – 2012). Een overduidelijk bewijs enerzijds van un petit Belge met veel 
aanzien in internationale kringen en anderzijds van het levendige karakter van de vogelkwekerij in 
Wallonië. 
 
Toen in 1933 De Wielewaal werd opgericht, kregen ook ‘Vlaamse’ ornithologen gemakkelijker de kans 
om te publiceren, hoewel het ledentijdschrift aanvankelijk eerder vulgariserend was tot het ontstaan 
van het gespecialiseerde tijdschrift Oriolus, "uitstekend verzorgd en overvloedig geïllustreerd"416. Het 
Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels en Natuurreservaten hebben 
eveneens hun steentje bijgedragen en door opsplitsingen en fusies zijn de krachten nog meer 
gebundeld geworden maar dit komt verder in het verhaal nog ter sprake. 
 
In grote lijnen kunnen we stellen dat Georges van Havre een kantelfiguur is geweest in de geschiedenis 
van de Belgische ornithologie. We willen dit dan ook absoluut respecteren in ons overzicht. Hoewel de 
nadruk van dit schrijfsel ligt op de geschiedenis van de ornithologie tot 1928, was het onvermijdelijk 
om figuren als Paul Herroelen, Florent Wortelaers, Willem Paulussen, Henri Wille, Léon Lippens, Pierre 
Devillers, Emile Clotuce en Roger Arnhem in dit overzicht in de schijnwerpers te plaatsen. Herroelen 
en Arnhem hebben hun eerste sporen verdiend bij De Giervalk en hebben zich nadien uitermate 
verdienstelijk gemaakt, elk op hun manier. De andere ornithologen zijn ons bekend dankzij hun 
publicaties of engagement binnen verenigingen. De persoon van Frans Segers, oprichter van De 
Wielewaal komt uitvoerig aan bod in het hoofdstuk "Tijdschriften en verenigingen". 
 
 

6.4 Nederland lichtjes voorop 
 
Gerrit Anton Brouwer had wel gelijk wanneer hij vaststelt dat in België overwegend ‘nuttige vogels’ en 
jachtwild beschermd werden. In Nederland daarentegen was reeds aan het einde van de 19de eeuw 
belangstelling voor de natuur gegroeid dankzij de boekjes van Heimans en Thijsse en het tijdschrift De 
Levende Natuur. Eveneens ontstonden aan het einde van de 19de eeuw verenigingen als de 
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels (1898), de Nederlandsche Ornithologische 
Vereeniging (1901) en de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (1905). De 
Nederlanders waren mentaal klaargestoomd voor de Vogelwet van 1912. 
 
Lang voor de Oologica belgica (1967) verscheen bij onze Noorderburen in de periode 1910-1914 de 
Oologica Neerlandica, De eieren der in Nederland broedende vogels met afbeeldingen in kleurendruk, 
direct naar voorwerpen uit de verzameling van den schrijver vervaardigd. De auteur was Arnold Anthon 

 
416 Lippens L. & Wille H., 1972. Atlas van de vogels in België en West-Europa, Lannoo, Tielt-Utrecht: 15. 
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van Pelt Lechner417. Nederlanders zijn commerciëler aangelegd dan wij en onder de meer zakelijke titel 
Oologica Neerlandica. Eggs of birds breeding in the Netherlands  werd gelijktijdig een Engelstalige 
versie uitgebracht. 
  
Brouwer, die niet begreep dat de Belgen in hun Afrikaanse kolonie zich hadden onderscheiden als 
"uitnemende natuurbeschermers" en in eigen land wat stuntelig overkwamen, besluit zijn naschrift 
met een raadgeving die op dat moment reeds gedeeltelijk was ingevolgd:  
 "Verbreidt de kennis van de levende natuur tezamen met de natuurbeschermingsgedachte 
 en tracht de passie voor de vogelvangst in goede banen te leiden, bv. door deze dienstbaar 
 te maken aan ringonderzoek. Want wie de vogels kent en gewend is ze in de natuur waar te 
 nemen, die zal zich ergeren over de jaarlijkse slachting van zoveel duizenden kleine 
 zangvogels. Uit het oogpunt van voedselvoorziening zijn deze vogeltjes practisch van geen 
 betekenis. 
 Intussen is er reeds een goed begin gemaakt door de ornithologische vereniging “De 
 Wielewaal”; haar vogeltentoonstelling te Antwerpen van 12 September ’48 was zeer de 
 moeite waard!"418  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
417 Mede-oprichter van het tijdschrift Limosa. 
418 Brouwer G.A., 1948. Naschrift [op Vogelbescherming in België van R. Verheyen]. Ardea, 36 (3): 113. 
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7 Bekende ornithologen na van Havre 
 
7.1 Florent Wortelaers 
 
Florent Wortelaers 
is één van de 
bekendste vogelaars 
uit Vlaanderen in de 
periode net vóór en 
net na de Tweede 
Wereldoorlog. Hij is 
de auteur van Het 
Meerdaelwoud en 
z’n broedvogels 
alsook de vogels der 
Dijlevallei419. Dit 
boek, waar nog altijd 
vraag naar is, 
verscheen in 1946, 
en dient dus wellicht 
als eerste publicatie 
van De Brug 
gerangschikt te worden. Deze uitgeverij was door Paul de Vree, dichter, criticus, essayist en beeldend 
kunstenaar overgenomen onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. Het is dankzij zijn initiatief dat het 
boek in het fonds van deze Antwerpse uitgeverij terecht kwam. Paul De Vree was de zwager van René 
Verheyen, destijds conservator van het Natuurhistorisch Museum te Brussel, in wiens opdracht de 
Vree de 72 aquarelplaten schilderde van de Oologica belgica. In de jaren 1940-1950 publiceerde 
Florent Wortelaers, samen met Paul Herroelen, Léon Lippens en René verheyen, enkele artikels in Le 
Gerfaut. 
 

In de beginjaren van De Wielewaal 
werd hij geregeld als gastspreker 
uitgenodigd. Hij werd de eerste 
voorzitter van Leuvense afdeling van 
De Wielewaal die op 4 februari 1941 

boven de doopvont werd gehouden. 
Hij stond Ludwig Koch en koningin 
Elisabeth bij wanneer deze in het 

Meerdaalwoud enkele opnamen gingen maken voor het “klankboek” dat bestond uit klankopnamen 

 
419 De Brug, Antwerpen, 1946.  

       Ludwig Koch en koningin Elisabeth tijdens de opnamen. De 

foto rechtsboven verbergt Florent Wortelaars die een bloementuil 

samenstelt 
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op vier 78-toerenplaten en een daarbij horende Boek van Hare Majesteit Koningin Elisabeth 
Zangvogels te Laken – Les Oiseaux Chanteurs de Laeken (83 pagina's, waaronder 66 foto's) samen 
uitgebracht in een mooie koningsblauwe, geïllustreerde kartonnen doos van 27 x 27 x 5 cm. Van deze 
“box” werden er 5000 gemaakt (3000 Franstalige en 2000 Nederlandstalige) waarvan 3000 voor 
Belgische scholen gereserveerd werden, een 1000-tal voor Elisabeth zelf die ze naar goeddunken kon 
verdelen en tenslotte een 1000-tal die in de handel kwamen. Betrekkelijk weinig exemplaren zijn 
compleet (box met platen en boek) in privé-handen terechtgekomen en nog minder zijn gaaf bewaard 
gebleven. Hoewel de opnamen door Ludwig Koch, met de hulp van de heer Davidson van de 
Gramophone Company, dateren van 1938, heeft de realisatie van het klankboek op zich laten wachten 
tot in 1952 omwille van de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende Koningskwestie. Het is 
merkwaardig hoe weinig aandacht door de Belgische historici besteed werd aan dit toch wel originele 
initiatief en engagement van het koningshuis. Ook bij ornithologen was het geruime tijd weinig 
bekend.  
 
De oorspronkele opnamen zijn de eerste die ooit in België werden uitgebracht. De beperkte oplage, 
de vrijwel onspeelbaar geworden en moeilijk beluisterbare 78-toerenplaten hebben ervoor gezorgd 
dat dit werk al snel ontoegankelijk was geworden. De geschied- en heemkundige Kring van Laken 
(LACA) heeft, in 2006, naar aanleiding van 175 jaar dynastie, dit euvel rechtgezet en aan Koning Albert 
II een exemplaar van de CD-box “La(e)ken Revisited” aangeboden, met de opnamen die destijds op 
initiatief van zijn grootmoeder Koningin Elisabeth tot stand kwamen. De krakende geluiden werden 
omgeruild voor een digitale versie. 
 

 
7.2 Paul Herroelen 
 
Paul Herroelen werd op 5 april 1926 geboren in het Vlaams-Brabantse Boutersem-Kerkom. Hij 
overleed, na een lange en slepende ziekte, op 17 juli 2007. Van kindsbeen af startte Paul Herroelen 
met de studie der vlinders en vrij snel specialiseerde hij zich in vogels. Zijn middelbare studies deed hij 
in het college te Leuven. Vanaf het begin was hij een drijvende kracht achter de in 1933 opgerichte 
vereniging De Wielewaal en reeds in de jaren 1940 verschenen zijn eerste artikels in diverse 
vogeltijdschriften, waaronder (De) Wielewaal en Le Gerfaut. De atikels van Herroelen onderscheidden 
zich vanaf het begin 
door hun 
wetenschappelijke 
gefundeerdheid. Hij 
ontpopte zich ook 
als ringer en 
noteerde minutieus 
het gewicht, de 
lengte en alle 
mogelijke details 
van elke vogel in de 
hand. Herroelen 
heeft dezelfde 
begeesterende rol 
gespeeld als Karel 
Dupond en René 
Verheyen. Hij nam 
verscheidene 
generaties op 
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sleeptouw - zelfs botanici en ‘natuuronkundigen’ – en leerde hen de zang van de vogels kennen. 
 
Na drie jaar in de administratie in Brussel te hebben gewerkt, vertrok hij naar Congo, waar hij tien jaar 

werkzaam was. Hij bouwde er een imponerende kennis uit over 
de Afrikaanse vogels. Vervolgens werkte hij 25 jaar bij de SABENA-
vrachtafdeling. Na zijn terugkeer uit Congo in 1960, kwam hij als 
vrijwilliger in dienst bij het Koninklijk Belgisch Verbond voor de 
Bescherming van de Vogels en deed hij aan wetenschappelijk 
werk in het Congomuseum te Tervuren. Enkele jaren voor zijn 
dood kwam men hem daar nog steeds tegen, gezeten aan een 
werktafel, omringd met balgen, notities en tijdschriften. 
Herroelen heeft altijd veel belang gehecht aan documentatie over 
vogels en was bijzonder ijverig in het klasseren van gegevens die 

hij gedurende vele jaren nuttig gebruikte toen hij secretaris was van het Belgisch Avifaunistisch 
Homologatiecomité (BAHC). Zijn klasseersysteem werkte razendsnel en was onfeilbaar. Of was het de 
persoon achter het systeem die vloeiend en probleemloos zijn weg terugvond in de documentatie? 
Sinds 1960 legde Herroelen zich ook toe op een kaartensysteem, waarmee hij alle beschikbare 
gegevens over de vogels van Brabant en zelfs België bijeenbracht. Om ringers, veldwaarnemers en 
literatuur samen te brengen, stichtte hij nog datzelfde jaar het gestencilde tijdschrift Ornis Brabant. 
Het verzamelde materiaal mondde wat later uit in een boek, de Inventaris van de vogels van Brabant 
(1975), dat hij schreef samen met zijn veel te jong gestorven vriend en redactiesecretaris van Oriolus, 
Rogier De Fraine. Kort daarop verscheen hierop een Eerste aanvulling (1978), met een lichtjes 
uitgebreide redactieploeg.  
 
Tussendoor had P. Herroelen, met de medewerking van enkele ringers van de ornithologische 
werkgroep Hirundo van Melsbroek en het vogelringstation Terlinden, de opvolger van Hirundo, 
gegevens verzameld die nuttig waren bij de determinatie van zangvogels. Zangvogels in de hand420, 
werd een tweedelige, gestencilde uitgave waarin de ruime literatuurkennis en de nauwgezetheid van 
Herroelen duidelijk tot uiting komt. Deze zeer gegeerde naslagwerkjes werden ook in Nederland 
verdeeld. 
 
In 1982 veranderde de naam van Ornis Brabant in Ornis Flandriae, 
waarmee hij in 1988 ophield toen hij merkte dat de ornithologische 
toekomst in Vlaanderen verzekerd was met de komst van het 
tijdschrift Oriolus (1986) en de publicatie van het naslagwerk Vogels 
in Vlaanderen – voorkomen en verspreiding421, uitgegeven door 
VLAVICO, de Vlaamse Avifaunacommissie.  
 
P. Herroelen heeft zich altijd ingezet voor heel wat plaatselijke 
vogelverenigingen, niet in het minst voor de Brusselse afdeling van 
De Wielewaal, waarvan hij lange tijd voorzitter was. Hij is 
ongetwijfeld één van de – zoniet de – productiefste ornithologen van 
ons land. Van 1988 tot 1996 zetelde hij in de redactieraad van 
Oriolus, wat later Natuur.oriolus werd, en was een tijdlang 
redactiesecretaris van het tijdschrift. Koen Leysen nam nadien de 
fakkel over.   
 

 
420 Herroelen P., Van der Meiren P. & Dehaen M., 1966. Zangvogels in de hand, deel I: leeuweriken, zwaluwen, piepers en 
kwikstaarten, Ornithologische werkgroep, Melsbroek en Herroelen P., De Meersman & Van der Meiren P, 1970. Zangvogels 
in de hand, deel II, Vogelringstation Terlinden, Melsbroek. 
421 I.M.P., Bornem, 1989. 
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Tussendoor leverde hij, in eigen beheer een Naamlijst van de vogels van België (1995) af, een 
veelgebruikt naslagwerk dat hij tot tweemaal toe actualiseerde. Intussen was ook een kortstondig 
tijdschrift Vogels in Vlaams-Brabant (1993) verschenen, waar hij met jonge ornithologen  
samenwerkte. Na de fusie van De Wielewaal met Natuurreservaten (2002) stichtte hij binnen de 
Brusselse vogelwerkgroep nog het tijdschrift Passer.  
 
Paul Herroelen liet een indrukwekkend palmares aan publicaties achter waaronder verschillende 
bijdragen in gerenommeerde buitenlandse tijdschriften. 
 
Toen hij in 2003 van Boutersem naar Anderlecht verhuisde, schonk Paul zijn documentatie, van 
onschatbare waarde voor het nageslacht, over Europese vogels aan Vogelbescherming Vlaanderen. 
Het grootste deel van de documentatie over Congolese vogels werd afgestaan aan het Congomuseum 
te Tervuren. 
 

 
7.3 Roger Arnhem 
 
Het palmares van Roger Arnhem (1925-2006), zelf een zeer bescheiden man, is indrukwekkend. Hij 
staat in het geheugen gegrift als één van de belangrijkste figuren op het vlak van de dierenbescherming 
in ons land. Hij was sinds 2001 voorzitter van de Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming 
Veeweyde en één van de medestichters van de Bond Beter Leefmilieu. We herinneren hem tevens als 
oprichter van het Coördinatie Comité voor de Bescherming van de Vogels in 1964 (CCBV) en van 1976 
tot 2003 was hij voorzitter van het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels 
(KBVBV), oorspronkelijk een Franstalige organisatie. Arnhem was één van de drijvende krachten achter 
de afschaffing van de vogelvangst in België.  

 
Als luchtmachtofficier had hij niet alleen een passie voor vliegtuigen, hij had interesse voor alles wat 
maar vliegen kon. Hij droeg de vogels altijd in zijn hart. Hij las alles wat over vogels te lezen viel en 
ontpopte zich tot een gedreven en ervaren veldornitholoog. Sinds 1949 werkte hij samen met de dienst 
'Belgisch Ringwerk' van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). In 1964 
werd hij verantwoordelijke voor de provincie Antwerpen en bleef dat tot 1979. Samen met zijn broer 
Jean schreef hij de Gids voor ringers, eerst in het Frans uitgegeven in 1968 door het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen, een jaar later ook in het Nederlands verkrijgbaar. De gids bevat 
determinatiesleutels voor soort, leeftijd en geslacht. Dit gespecialiseerde naslagwerk werd 
opgedragen aan René Verheyen – zijn geestelijke vader - en voorzien van een voorwoord door Rudolf-

              Harde werker, wettekstspecialist, militant, veldornitholoog...           …en levensgenieter 
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Frans Verheyen, zoon van René, wetenschapper en universiteitsprofessor op emeritaat, auteur en 
mede-auteur van meer dan 100 artikels verschenen in internationaal erkende wetenschappelijke 
tijdschriften. In tegenstelling tot vele ringers van de eerste generatie was Roger Arnhem de mening 
toegedaan dat vogels gewoon niet thuis horen in een kooi.  
 
In de jaren 1950 kende het grote publiek de ware ornithologie nog niet en was men van oordeel dat 
vogelvangers ook de enige vogelkenners waren. Veel vangers waren intussen in het ringwerk 
geïnfiltreerd om hun vangsten een wetenschappelijke allure te geven. Daar wilde Arnhem zo vlug 
mogelijk komaf mee maken. Op enkele lokvogels na, werd het houden van vogels in gevangenschap 
verboden. De controles op het terrein werden verscherpt en de vogelvangers raakten daardoor 
ontmoedigd. Ze werden geschorst en beboet. Dat was nog maar het begin van een lange strijd die 
Arnhem tegen de vogelvangst had ingezet. Een strijd die Arnhem ook in de media voerde, een modern 
communicatiemiddel dat hij absoluut niet schuwde en wist te bespelen als geen ander.  
 
In het begin van de jaren 1960 richtte hij het Coördinatie Comité voor de Bescherming van de 
Vogels (CCBV) op en werd meteen voorzitter. Het comité werd geschraagd door een kern van enkele 
wetenschappers en natuurbeschermers en kreeg al snel de steun van de Waalse ornithologische 
vereniging Aves. Arnhem stelde in een artikel uit 1969422 een overduidelijk verbetering vast op het vlak 
van de vogelbescherming. Dit was een gevolg van de nieuwe wetgeving aangaande insecteneters, de 
wetgeving aangaande de vogelvangst sinds 1902 en het invoege treden van de Conventie van Parijs 
van 1950. De verbeteringen aan de hopeloos verouderde jachtwetgeving uit 1882 werden eindelijk 
duidelijk zichtbaar. Wat vogelbescherming betrof hadden we sinds de Tweede Wereldoorlog met rasse 
schreden vorderingen gemaakt. Het ging meer om een Internationale bewustwording ten gevolge van 
diepgaande economische, sociale en politieke veranderingen die de 20ste eeuw kenmerkten. Roger 
Arnhem  wilde dan ook definitief het nauwsluitend keurslijf dat alle beschermingsmaatregelen in 
vakjes had opgedeeld, openbreken. Elke natuurliefhebber, elke natuurvereniging werd opgeroepen 
om uit het isolement te treden en de krachten te bundelen. Arnhem trachtte op deze wijze ook de 
vraag, die gericht was aan de politieke verantwoordelijken, meer armslag te geven.  Vogelbescherming 
is een ingesteldheid die durf en politieke moed vergt. Zaken die bij Arnhem niet ontbraken. In hetzelfde 
nummer van Aves verschenen artikels over de jachtwetgeving in Frankrijk en de vogelbescherming in 
het Groothertogdom Luxemburg. Het artikel van Roger Arnhem kreeg meteen meer armslag. 
 
Dankzij de fusie, gestuurd door Arnhem, in 1978, van het Coördinatie Comité voor de Bescherming van 
de Vogels en het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels waren de middelen 
en de impact aanzienlijk toegenomen. In 1987 werd het Verbond bij decreet een Koninklijke 
vereniging. Sindsdien spreekt men van het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de 
Vogels. 

 

 
422 Arnhem R., 1969. La protection des oiseaux de Belgique. Législation dans le passé et le présent. Philosophie de la 
protection. Aves, 6: 122. 
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Arnhem was ook een ervaren veldornitholoog. Begin mei 1967 
ontdekte Roger Arnhem het eerste geval van broedende 
Kramsvogels in kleine kolonies in Elsenborn423. Algauw werd de 
bescherming van de vogels een van de belangrijkste doelen in 
zijn leven.  
 
Roger Arnhem was secretaris van de Belgische afdeling van de 
Internationale Raad voor de Bescherming van de Vogels (1979), 
lid van de raad van bestuur van het Fonds voor de 
Instandhouding van Roofvogels (1979), beheerder-oprichter 
van de organisatie Bond Beter Leefmilieu (1979) en CITES-
expert424 (1996). Roger Arnhem kreeg verschillende 
onderscheidingen: het 'Gouden Insigne' van de 'Deutscher 
Bund für Vogelschutz', de 'Gouden Spatel' van de 'Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van de Vogels' en het 'Kruis van 
Ridder in de Orde van de Natuur' van het 'Internationaal 
Verbond voor Dierenrechten'. In 2002 ontving hij uit handen 
van Prins Laurent de medaille van 'Commandant in de 

Kroonorde'.  
 
Arnhem publiceerde o.a. Deltas Vogels van Europa (1978, Zuidnederlandse Uitgeverij). In dit boek, 
vertaald uit het Frans, heeft Roger Arnhem vooral de nadruk gelegd op de bescherming van bedreigde 
vogelsoorten: naast een algemene beschrijving van de kenmerken en de levenswijze van de vogel vindt 
men belangwekkende, vaak nog niet eerder gepubliceerde gegevens over aantallen, bedreiging, 
bescherming, enz. Het naslagwerk verscheen eveneens in het Frans en het Duits. Specifiek voor de 
Franstalige versie schreef de vermaarde Zwitserse ornitholoog Paul Géroudet een voorwoord. Jaap 
Taapken, redacteur van Het Vogeljaar en Henri Franckx, voorzitter van De Wielewaal, namen deze 
taaak op zich voor de Nederlandstalige. De uitgeverij Deltas nam de tekst van Géroudet mee op. 
Géroudet omschrijft in zijn tekst Arnhem als een "een frontstrijder, een idealist" en Franckx heeft het 
over de "voorvechter van de vogelbeschermers"425. Taapken onderstreept dat Arnhem ook in dit boek 
de vinger op de pijnlijke wonde legt. Opmerkelijk aan dit boek is dat geen enkele vogel op het nest 
gefotografeerd werd of met aas in bek of in de aanwezigheid van jongen, maar altijd in een gebruikelijk 
milieu en in een natuurlijke houding. De drie inleidende auteurs loven het vooruitstrevende karakter 
van deze publicatie. Het was voor Arnhem een princiepskwestie net zoals hij slechts een beperkt aantal 
ringers toeliet om lokvogels te bezitten. Er waren immers teveel vogelvangers onder de ringers 
geslopen. Verder verschenen van zijn hand enkele vulgariserende werken zoals Vogels van onze 
streken (1978, Delhaize) en Vogels om ons heen (Deltas, 1982). Gemakkelijk toegaankelijke boekjes die 
het grote publiek wisten te bekoren. 
 
Deze autodidact heeft verscheidene mijlpalen neergezet in de geschiedenis van de vogelbescherming 
en de Belgische ornithologie. 
 

 

 
423 Arnhem R., 1967. Première découverte en Belgique d'une colonie de Grives litornes (Turdus pilaris). Aves, 4 (5-6): 117-
122. 
424 Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten. 
425 Arnhem R., 1978. Deltas Vogels van Europa, Zuidnederlandse Uitgeverij, Aartselaar: 7 & 9. 
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7.4 Léon Lippens 
 
De naam van graaf Léon Lippens is nauw verbonden met het 
natuurreservaat het Zwin. L. Lippens werd geboren te 
Beernem op 6 september 1911 en overleed in Knokke-Heist 
op 16 juni 1986. Na zijn humaniorastudies rondde Lippens zijn 
universitaire studies af als doctor in de rechten en vertrok hij  
naar Belgisch Congo. In 1935 en 1936 was hij adjunct-
conservator van de nationale parken aldaar.  Het opzet was 
dat hij een familieplantage zou beheren maar hij had meer 
belangstelling voor de wilde dieren in het nabijgelegen 
nationaal Albertpark. In juli 1936 keerde hij naar België terug 
en publiceerde hij verschillende boeken met beschrijvingen 
van dieren en landschappen die hij tijdens zijn verblijf in 
Belgisch Congo had leren kennen.  
 
Om de rol van Lippens in het Zwin beter te begrijpen moeten we de geschiedenis van het natuurgebied 
beter begrijpen. Tussen het einde van de 18de eeuw en dat van de 19de werden de polders rondom het 
Zwin systematisch ingepolderd, hiertoe behoorde ook de Hazegraspolder, eigendom van de familie 
Lippens. In 1924, na Wereldoorlog I, droeg het bestuur van de Hazegraspolder het Zwin over aan de 
Compagnie het Zoute, een vastgoedfirma opgericht op 1 mei 1908 en waarvan de naam teruggaat naar 
een streekeigen 
naam, die 
rechtstreeks verwijst 
naar de schorren, 
namelijk een “zoute 
schorre”.  Knokke 
werd uitgebouwd tot 
een mondaine 
badplaats en hoewel 
de onbebouwde 
grond van het Zwin 
best ingedijkt kon 
worden om als 
landbouwgrond 
gebruikt te worden, 
zag de Compagnie het 
Zoute af van dit plan 
omwille van het 
natuurschoon. In 1939 
werd het Zwin 
geklasseerd als 
beschermd 
landschap. Ondanks 
deze erkenning werd 
het voortbestaan 
ervan regelmatig 
bedreigd door verschillende projecten. Zo kon de Compagnie het plan van de Belgische regering 
verijdelen om Breskens met het Zoute te verbinden door een baan met een tramspoor dwars door het 
Zwin aan te leggen. 
 

Zien is kennen 

                                          Tous nos oiseaux en couleurs 



 

 

146 

In 1950 ontstond er heel wat beroering over de eenzijdige beslissing van Nederland om de 
Zwinmonding af te sluiten met een dam. Uiteindelijk stemde de Nederlandse regering in met het 

graven van een nieuwe toegangsgeul tot het Zwin - op eigen 
kosten - tussen het einde van de duinreep en de opgeworpen 
dam. De uitvoering van dit initiatief werd echter op de lange 
baan geschoven en de vrees bestond dat de Zwinvlakte nog 
slechts een tweetal keren per jaar onder water zou komen. 
Dat zou het einde van de typische flora en fauna betekenen. 

Naar aanleiding van al deze gebeurtenissen besliste Graaf 
Léon Lippens, die van 1946 tot 1966  burgemeester van 
Knokke was, in 1952 om het gebied tot het eerste Belgische 
natuurreservaat uit te roepen. Hij liet het gebied omheinen, 
vaardigde een reeks beschermingsmaatregelen uit en 
plaatste het Zwin onder toezicht van enkele wachters. Zo 

werd dankzij zijn 
toedoen het 
strandjachtverbod  
ingevoerd. In het 
verleden was het 
zo dat de Belgische 
overheid het 
jachtrecht op het 
strand van De 
Panne tot Knokke 
in een groot aantal 
loten openbaar 
verpachten. De 
huurders waren 
doorgaans 
hoteluitbaters die 
dan in hun 
reclamefolders 
lieten weten dat 
hun hotel over een 
“Jacht op waterwild – 
Chasse au gibier d’eau” 
beschikte. Voor de veldornitholoog Lippens waren deze “moordpartijen” zoals hij ze noemde, 
onaanvaardbaar. Lippens had een onverwachte bondgenoot in zijn strijd tegen de strandjacht. De 
Oostendse kunstschilder James Ensor (1860-1949) kennen we vooral van werken waarin 
carnavalsmaskers en velerlei groteske motieven de toon aangeven. Veel minder bekend is dat hij als 
jonge schilder de zee, het strand, de duin- en polderlandschappen nauwgezet observeerde, penseelde 
en zelfs opkwam voor de bescherming ervan. In het plat liberale en mercantiele wereldje van zijn 
dagen werden die eerste pioniers voor natuurbehoud en landschapszorg nochtans weggehoond. Maar 
Ensor zou heel zijn leven een notoire dwarsligger blijven. In 1882 schilderde hij in een zeer realistische 
stijl het doek “Les braconniers” (de stropers). Het geeft een impressie van twee stropers op het strand 
nabij de branding, met de duinen op de achtergrond. Hun jachtbuit, een Bonte Kraai, was tot in de 
jaren 1970, van eind oktober tot maart, een zeer karakteristieke wintervogel van de kuststreek. Ensor 
toont zich hier een scherpe waarnemer: de Bonte Kraai is duidelijk herkenbaar afgebeeld. Ongetwijfeld 
moet Ensor dus tijdens zijn wandelingen in de Oostendse omgeving met de jacht en de stroperij op het 
strand geconfronteerd geweest zijn. Als burgemeester van Knokke ijverde hij trouwens voor de 
uitbouw van een veilig wintertoerisme voor wandelaars, spelende kinderen, hengelaars… Dat was 

                  Jacht op het strand 

                                       Ensor, Les braconniers 



 

 

147 

hoogdringend nodig want er kwamen talloze "toeristen" langs het strand lopen met een geweer, echte 
zondagsjagers dus. Tijdens zachte winters waren Scholeksters, steenlopers en Bonte-, Paarse- en 
Drieteenstrandlopers een schaarse en gemakkelijke buit. Maar tijdens harde winters (1928-1929, 
1939-1940, 1946-1947) werden grote aantallen ganzen, eenden en waadvogels geschoten en was de 
verstoring zeer groot. Samen met de overige burgemeesters van de kustgemeenten - slechts één 
weigerde zijn medewerking - stelde Lippens een petitie op met het verzoek de jacht op het strand te 
verbieden. Dat gebeurde, maar toen bleef men jagen van op zee op vogels die van de strandhoofden 
opvlogen. Dit gebeurde met name in de harde winters 1955-1956 en 1962- 1963. Léon Lippens slaagde 
er ten slotte in om ook deze jacht te laten verbieden door een verbod op het gebruik van vuurwapens 
binnen één zeemijl uit de kust in te stellen (K.B. van 16 juli 1963). 

De Koninklijke Villa werd ingericht als restaurant en de omliggende tuin werd ingericht met kooien 
waarin een soortenrijkdom van inheemse vogels werd gepresenteerd. De combinatie van dit 
educatieve vogelpark met het uitgestrekte natuurreservaat was in die tijd baanbrekend, al waren de 
kooivogels beter af geweest in de vrije natuur... Het Zwin werd ook de thuisbasis voor allerlei 
wetenschappelijk onderzoek. Er werden duizenden vogels geringd, en er werd uitgebreid onderzoek 

verricht op de unieke vegetatie. In 1945 publiceerde Lippens in 
Le Gerfaut het artikel "De broedvogels van Knokke aan Zee"426. 
Daarin beschreef hij 86 broedvogels die in het Zwin waren 
vastgesteld.  

In 1963 verscheen in hetzelfde tijdschrift427 het artikel "De 
vogels van Knokke aan Zee", gevolgd door een aanvulling nog 
datzelfde jaar. Hierin werden ook de niet-broedvogels 
opgenomen. In de tijdspanne 
van 17 jaar stelde Lippens een 
evolutie vast van 86 
broedvogels in 1945 naar 110 
in 1962. Later schreef Léon 
Lippens, ten behoeve van het 
ruime publiek, enkele 
vulgariserende boekjes over 
de avifauna van Het Zwin, o.a. 
De vogels van het Zwin en van 
Knokke-Heist.  Deze avifauna, 

die evolueerde van een uitgebreide brochure met soepele kaft naar 
een volwaardig boekje, telde 292 soorten eind 1979 waarvan 123 
broedvogels. We onthouden van hem vooral Les Oiseaux d'eau de 
Belgique (1941, 2de verbeterde en aangevulde druk in 1954) en twee 
werken die hij met Henri Wille schreef, de Atlas van de vogels in 
België en West-Europa428 en Uitzondelijke vogels in België en West-Europa: Deel I. Watervogels, 
dagroofvogels en steltlopers429.  

Verder publiceerde Lippens Les oiseaux en Belgique, premier guide à l’étude de nos oiseaux430 en Tous 
nos oiseaux en couleurs, manuel pour identifier tous les oiseaux de la faune belge431. Het eerste werk 
is met zwartwit foto’s geïllustreerd, het tweede werd voorzien van kleine kleurplaten van de 

 
426 Le Gerfaut, 35: 1-21.  
427 De Giervalk, 53: 119-196. 
428 Tielt, Lannoo, 1972. 
429 In eigen beheer, 1986. 
430 E. Vercruysse-VanHove, Saint-André-lez-Bruges, 1948. 
431 E. Vercruysse-VanHove, Saint-André-lez-Bruges, 1951. 
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Nederlandse tekenaar Rein Stuurman. Les oiseaux en Belgique werd enthoesiast onthaald: "een eerste, 
haastig doorbladeren gaf mij de overtuiging dat het nog boven mijn verwachting was.. Prachtig, 
Mijnheer Lippens, ge hebt er alle eer van en ik zal het niet genoeg kunnen aanbevelen aan al mijn 
vrienden en kenissen, confraters vogelliefhebbers" schreef F. Wortelaars (De Wielewaal : 1949: 117-
118). Tous nos oiseaux en couleurs werd op 10.000 exemplaren uitgebracht maar was al snel uitgeput. 
Het vormde met de Nederlandse versie, verzorgd door Jan Kist, vertaler van A Field Guide of the Birds 
of Britain and Europe (Peterson R., Mountfort G. & P.A.D. Hollom), één van de meest gebruite 
naslagwerken met dit verschil dat  Tous nos oiseaux en couleurs  zich echt richtte tot de beginnende 
ornithologen in ons land terwijl de “Peterson” toch wat meer om het lijf had. De verdienste van Lippens 
in Tous nos oiseaux en couleurs  is bovendien vrij gering, hij heeft een Franstalige versie uitgebracht 
van het in 1937 uitgegeven Zien is kennen! Zakdetermineerboek voor alle in Nederland voorkomende 
vogels432 van Nols Binsbergen. Deze Nederlandse zakgids bracht een beschrijving van kenmerken, 
verblijf en levenswijze en was gebaseerd op eigen waarnemingen van de auteur. Het boekje, dat zich 
richtte tot gebruikers vanaf 10 jaar, was vrij snel voorbijgestreefd en kon de vergelijking met andere 
vogelgidsen niet aan. De teksten bieden te weinig informatie en de iillustraties zijn te klein en 
onnauwkeurig. De versie van Lippens was bedoeld "pour identifier tous les oiseaux de la faune belge".  

Van 1935 tot 1950 was Lippens secretaris-generaal van het Internationaal Comité voor Vogelbe-
scherming (I.C.P.B.). Hij was een van de oudste trouwe leden van De Wielewaal en actief lid van de 
redactieraad van het tijdschrift. Hij was naast stichter-beheerder van het natuurreservaat Het Zwin te 
Knokke, ook oprichter en achtereenvolgens voorzitter en erevoorzitter van de Belgische Natuur- en 
Vogelreservaten, en beheerder van de Belgische afdeling van het Wereldnatuurfonds.  Hij was tevens 
lid van de hoge jachtraad van België. Op 19 mei 1985 werd hij om zijn grote verdiensten op het gebied 
van de vogel- en natuurbescherming door Prins Philip, Hertog van Edinburgh, benoemd tot erelid van 
het World Wildlife Fund. Graaf Lippens was de eerste en enige landgenoot aan wie deze uitzonderlijke 
hoge eer te beurt viel. 

 

7.5 Henri Wille 
 
Wille werd op 1 april 1926 geboren in Zomergem, hij 
overleed op 86-jarige leeftijd in Oostende, in alle 
eenvoud en zonder veel ruchtbaarheid. Henri Wille 
heeft zowat de hele wereld rond gereisd, vandaar dat 
zijn inbreng in de Belgische ornitholoog zich 
hoofdzakelijk beperkt tot zijn medewerking aan de 
Atlas van de vogels in België en West-Europa en enkele 

 
432 A.G. Schoonderbeek, Laren. 
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artikels in De Giervalk433. Wille was bijzonder gedreven in zijn werk. Hij studeerde af als jurist aan de 
Universiteit van Gent en vertrok in de jaren 1950 met zijn vrouw naar het toenmalige Belgisch-Congo 
waar hij benoemd was tot gewestbeheerder, vergelijkbaar met de functie van provinciegouverneur 
van een gebied zo groot als België. Zijn koloniale periode liep ten einde bij de Congolese 
onafhankelijkheid in 1960. Op persoonlijk verzoek van president Mobutu, die graaf Léon Lippens al 
langer kende, inventariseerde hij destijds, in één jaar tijd en samen met zijn kompaan, de vogels van 
Zaïre. Het idee van een overzichtswerk was bij Mobutu ontstaan nadat hij kennis had genomen van de 
Atlas van de Vogels van België en West-Europa, een werk dat in 1972 verschenen was. De Afrikaanse 
expeditie werd door de Zaïrese president gesponsord en praktisch geregeld. Wille en Lippens 
bundelden hun bevindingen in een standaardwerk van net iets meer dan 500 bladzijden. Het lijvige 
boek – 3,5 kg zwaar - was rijkelijk voorzien van honderden foto’s, een keuze uit meer dan 11000 
kleurfoto’s van 430 waargenomen vogelsoorten. De bewondering van Wille voor Lippens was zo groot 
dat hij een nieuw ontdekte soort ‘groenlijster’ naar zijn vriend Sophocichla gutata lippensiï noemde. 
Het echtpaar Wille volgde de Zaïrese president op zijn reizen en aan het einde van de ornithologische 
missie lag dan ook al een volgende opdracht klaar: Henri Wille en zijn echtgenote verhuisden naar het 
presidentiële domein in het Zwitserse Savigny, waar de tienerdochters van de president en enkele 
nichtjes, die voor hun studies in het mondaine oord verbleven, logeerden.…  Mevrouw Wille zou 
instaan voor het reilen en zeilen van het huishouden, Henri zou het domein logistiek, financieel en 
administratief beheren. Na enkele jaren zat de opdracht in Zwitserland erop en het echtpaar Wille 
bouwde een huisje in het dorpje Epense, midden de Argonne, een Noord-Frans bosrijk gebied ten 
Zuiden van de Luxemburgse Ardennen, grenzend aan de Champagnestreek.  

 
Bij zijn terugkeer uit Belgisch-Congo naar België trad Henri Wille in dienst van de Belgische Natuur-en 
Vogelreservaten en kreeg de vriendschap met graaf Léon Lippens uit Knokke, destijds eigenaar van het 
vogelreservaat ‘Het Zwin’, nog meer en meer gestalte. Samen deelden ze hun onuitputtelijke passie 
voor vogels, wat in 1972 resulteerde in het boek  Atlas van de Vogels van België en West-Europa. 
Lippens en Wille wilden meer brengen dan een louter avifaunistische lijst van alle soorten en 
ondersoorten.  
 

 
433 Wille H. 1963. De Dwergarend, Hieraaëtus pennatus (Gmelin), een nieuwe soort op de Belgische lijst. De Giervalk, 53:  26 
en Lippens L. & Wille H., 1969. Le Héron bihoreau, Nycticorax n. nycticorax (LINNE 1758) en Belgique et en Europe occidentale. 
De Giervalk, 59: 123-156. 
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In België bestond er trouwens reeds de Avifauna van België, tweetalig uitgegeven door de Belgische 
Avifauna-Kommissie, eerst in De Giervalk (1967, 3-4) en vervolgens als boekdeel door het Koninklijk 
Instituut van Natuurwetenschappen in de Brusselse Vautierstraat. In deze avifauna werden 349 
soorten besproken. Sedert het afsluiten van de lijst had Belgie geprofiteerd van de herfstinvasie van 
Bladkoninkjes in 1967 (twee vangsten), zodat het Belgische totaaI op de valreep 350 soorten bedroeg 
tegenover 377 in Nederland. Onze Noorderburen waren om twee redenen enthousiast over deze 
publicatie: enerzijds omdat de lijst in alle opzichten de schematische structuur van de Avifauna van 
Nederland (1962) volgde, niet aIleen t.a.v. de wetenschappelijke namen en de systematische volgorde, 
maar ook t.a.v. de avifaunistische status van soorten en de kwantitatieve taxatie van het voorkomen. 
Anderzijds waren ze in hun nopjes omdat de Belgische commissie de in Nederland geldende 
vogelnamen had overgenomen. Jan Kist maakte er een kort verslag van434. 

 
Het naslagwerk van Lippens en Wille is nog steeds het eerste standaardwerk in zijn soort in België want 
Lippens en Wille keken over de grenzen heen: "terecht laten de auteurs zien dat de vogelstand in België 
alleen begrepen kan worden wanneer wij, even ver als de vogels zelf, over de Belgische grenzen heen 
kijken" schreef professor dr. K.H. Voous in zijn voorwoord. Hij zag dan ook in het boek "een stimulans 
om de talrijke onopgeloste vragen en de hiaten in de huidige kennis van het voorkomen en de 
verspreiding van de vogels in België verder te onderzoeken."  
 
 
In hun boek legden Wille en Lippens tevens de nadruk op de hoogdringendheid van de bescherming 
en het behoud van de vogels in de natuur. Wetenschappelijke belangstelling en de zorg voor het 
behoud van de natuur gaan er hand in hand. De auteurs beseften dat Belgische en buitenlandse 
ornithologen, die het statuut van een vogelsoort in België wilden kennen voor een moeilijke taak 
stonden. De gespecialiseerde handboeken waren verouderd en konden de vergelijking met de meer 
recente en volledige West-Europese naslagwerken niet meer doorstaan. De informatie zat, vooral na 
de publicatie van de Avifauna van België in 1965, hoofdzakelijk verspreid in Belgische tijdschriften, 
zowel Nederlandstalige als Franstalige (De Giervalk, Aves en De Wielewaal) maar deze publicaties 

 
434 Kist J., 1970. De Avifauna van België. Limosa, 43: 78-97. 
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kenden een beperkte oplage en opzoekwerk werd er niet eenvoudiger bij. Wille en Lippens wilden met 
hun Atlas een vrij volledig overzicht verschaffen van de Belgische avifauna.  
 
Het boek was wel degelijk een atlas, dit betekende dat voor elke soort twee kaartjes getekend werden, 
één dat de verspreiding aangeeft in België en een ander dat het voorkomen in Europa vermeldt. Op de 
Europese verspreidingskaart staan ook de ondersoorten, trekroutes, waarnemingsaantallen voor het 
buitenland… aangeduid. De werkwijze van de auteurs verschilde van deze in de Avifauna van België 
waarin uitsluitend gehomologeerde waarnemingen opgenomen zijn. Ze maken ook melding van "als 
ernstig beschouwde niet-gehomologeerde gegevens" en lieten hiermee reeds in hun kaarten kijken 
naar de methode die ze toepasten in Uitzonderlijke vogels in België en West-Europa. Dit stemt 
bovendien ook overeen met de werkwijze die in de Avifauna van Nederland werd gebruikt en waarvan 
kort voordien een tweede druk was uitgegeven, eerst als een speciaal nummer van Ardea vervolgens 
als apart boekdeel435. Bovendien behandelden de auteurs ook waarnemingen van vóór 1900 "voor 
zover deze in het boek van van Havre (1928) of in een ander ornithologisch tijdschrift vermeld staan" 
(Atlas: 29) Bij de ‘oude’ waarnemingen uit de 19de eeuw was de kans op vergissingen erg klein: het ging 
meestal over vondsten, gevangen of geschoten vogels, die in de hand onderzocht werden en waarvan 
de meeste nadien opgezet werden en bewaard bleven. Lippens en Wille waren zich er van bewust dat 
hun "bescheiden  werk […] stellig nog zeer onvolmaakt, onvolledig [was], en ongetwijfeld binnen korte 
tijd onjuist, want de ornithologie is een uiterst beweeglijke wetenschap"436.   
 
Als we de toestand in ons land vergelijken met die uit 1928, zoals die door Georges van Havre werd 
beschreven, of met die uit 1941 tot 1954, zoals blijkt uit de werken van Léon Lippens en René 
Verheyen, beschouwden Wille en Lippens terecht hun naslagwerk als een mijlpaal, "een nieuwe start 
[…] voor nog beter en verder doorgevoerd onderzoek en nog meer gefundeerde studies over de 
Belgische avifauna." (Ibidem) Nieuwe soorten hadden zich in ons land gevestigd, andere waren in 
aantal afgenomen of waren verdwenen. De status van verschillende broedvogels was veranderd door 
biotoopwijzigingen, door klimaatsveranderingen, door het creëren van natuurreservaten, door 
wijzigingen in de jachtwetgeving, door verscheidene menselijke tussenkomsten of door oorzaken die 
moeilijk te achterhalen zijn.  
 
De wens van Wille en Lippens werd echter niet vervuld. De jaren nadien verschenen tal van lokale 
atlassen en het was wachten tot 1988 vooral een broedvogelatlas van ons land werd uitgeven. Pas in 
het begin van de 21ste eeuw werden ook dergelijke naslagwerken voor Vlaanderen, Wallonië en de 
Brusselse regio gepubliceerd. Een volgende nationale atlas, waarin ook niet-broedvogels opgenomen 
zullen zijn, zit er, om politieke redenen, nog niet aan te komen.   
 
Henri Wille was een wereldautoriteit op gebied van vogels. Dat blijkt ook uit zijn bijdrage aan 
Uitzonderlijke vogels in België en West-Europa437, waarvan helaas slechts het eerste deel, gewijd aan 
watervogels, dagroofvogels en steltlopers verscheen en dat in eigen beheer werd uitgegeven alsof 
geen enkele uitgever het risico wilde lopen. Het project leek gedoemd om te mislukken. Lippens en 
Wille zijn, bij het schrijven van dit deel, nochtans niet over ijs van één nacht gegaan. Naast de 
naslagwerken van Georges van Havre, Léon Lippens en hun hoogsteigen Atlas van de Vogels van België 
en West-Europa hebben ze 13 gespecialiseerde binnen- en buitenlandse tijdschriften geraadpleegd. 
Verder hebben de auteurs gegevens uit privécollecties gebruikt, maar met kennis van zaken:  
 "Waar zou onze huidige kennis hebben gestaan, zonder de ijver van de talrijke verzamelaars, 
 die vooral tijdens de vorige eeuw de grenzen van het fatsoen en de redelijkheid zo vaak 
 hebben overschreden! […] Anderzijds werd reeds de behoefte aangevoeld om orde te 

 
435 Avifauna van Nederland. Lijst van de in Nederland waargenomen vogelsoorten en hun geografische vormen door De 
Commissie voor de Nederlandse Avifauna, E.J. Brill, Leiden, 2de bijgewerkte en herziene druk, 1970. 
436 Lippens L. & Wille H., 1972. Atlas van de vogels in België en West-Europa, Lannoo, Tielt-Utrecht: 11. 
437 In eigen beheer, 1986. 
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 scheppen in die wildgroei van soms lukraak verzamelde gegevens, waarbij ook meer dan 
 gewenst foutieve interpretaties en zelfs bedrieglijke handelingen zijn binnen geslopen!"438  
 
De reactie op deze wanpraktijken heeft in bijna alle West-Europese landen geleid tot de oprichting van 
homologatiecommissies. Toch namen Lippens en Wille, "bewust van hun terzake ontoereikende kennis 
en ervaring, toch een wat afwijkend standpunt" in. Ze wilden onderzoeken welke soorten in 
aanmerking kwamen om als werkelijk uitzonderlijke dwaalgasten in West-Europa opgenomen te 
worden. Waar ligt de grens tussen "zeldzame, maar toch gewonere soorten, en die waarvan het 
voorkomen bij ons tot een grote uitzondering behoren?" De auteurs dachten hier aan soorten die 
kunstmatig waren ingevoerd en dwaalgasten die op eigen kracht, maar toch met behulp van de 
scheepvaart of andere door de mens ingevoerde technieken, erin geslaagd waren om West-Europa te 
bereiken. De werkwijze klinkt allemaal heel modern en hedendaags. Lippens en Wille aanvaardden als 
dwaalgast soorten die minder dan 50 maal waargenomen waren. Dit leverde een totaal op van 149 
‘gewone’ soorten watervogels, steltlopers en dagroofvogels tegenover 142 uitzonderlijke soorten.  
 
Het is overduidelijk dat Lippens en Wille minder strenge eisen stelden dat een homologatiecommissie. 
Elke soort die nog maar één keer in een West-Europees land was waargenomen maar nog niet in ons 
land werd als potentiële soort voor België opgenomen, daar waar een homologatiecommissie 
minstens 95% en liefst 100% zekerheid vooropstelt. De auteurs formuleerden het als volgt: 
 "Wij kunnen er ons mee vergenoegen met minstens 50% positieve beoordelingselementen, 
 gezien ons gestelde doel: uitmaken of er een behoorlijke kans bestaat dat de onderzochte 
 soort wel degelijk in West-Europa is voorgekomen en dus in de toekomst in aanmerking dient 
 genomen te worden als een ‘goede mogelijkheid’ […]."  
 
Als we de Atlas van de vogels in België en West-Europa vergelijken met het naslagwerk van Georges 
van Havre (1928) stellen we vast dat 59 soorten waarschijnlijk in aantal waren toegenomen tegenover 
74 die vermoedelijk in aantal gedaald waren. Als we ons uitsluitend tot de broedvogels beperken is de 
verhouding 47 en 54. Deze ogenschijnlijk ernstige terugval werd door Wille en Lippens gerelativeerd: 
 "Er is dus ongetwijfeld een ernstige achteruitgang, die echter minder zwaar lijkt dan wat wij 
 op het eerste zicht, en op basis van de talrijke faktoren, hadden verwacht. Dit bewijst duidelijk 
 de enorme plasticiteit en aanpassingsvermogen van de vogels aan nieuwe situaties, waarvan 
 als mooiste illustratie ongetwijfeld de morinelplevier is, een bewoner van de berghoogvlakten 
 die plots in de Nederlandse Polders en beneden de zeespiegel is gaan broeden sinds 1961, van 
 zodra aldaar die nieuwe uitgestrekte vlakten onstonden in de vroegere Zuiderzee." 
 
Enerzijds een gezonde redenering: hadden Verheyen en Legrelle (De Giervalk, 1952: 214) niet 
voorspeld dat de bestanden van Kievit en Kokmeeuw in die mate zouden dalen dat de soorten bij ons 
geheel zouden verdwijnen? Anderzijds waren het vooral zeer gespecialiseerde soorten die verdwenen 
of afnamen en vervangen werden door alleseters of cultuurvolgers. De commentaar van Lippens en 
Wille was dan ook terecht: ze merkten op dat de soorten die verdwenen waren niet de minste variatie 
verdragen in hun voedselregime en het sterkst door de natuurdegradatie getroffen waren. Er kon  
 "in ekologisch opzicht geenszins sprake zijn van een kompensatie, wel een verarming in 
 dubbel opzicht: enerzijds verlies van voedsel-specialisten, en anderzijds van omnivoren die in 
 onze verarmde natuurhuishouding eerder een negatieve dan wel positieve rol vervullen. 
 Wanneer b.v. de koekoek, de wielewaal of de nachtegaal verdwijnen in een boslandschap, 
 dan zal het natuurlijk evenwicht in dat aldus verarmd leefmilieu geenszins hersteld kunnen 
 worden door de verschijning van de ringmus, merel of spreeuw, die eerder ‘woeker’-soorten 
 zijn en vooral aangetrokken worden door voedselresten die er nu overal in overvloed te 
 vinden zijn. Zij komen niet in aanmerking voor de meer speciefieke rupsen en insekten in het 

 
438 Lippens L. & Wille H., 1986. Uitzonderlijke vogels in België en West-Europa: 3. 
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 bos die vroeger het hoofdvoedsel uitmaakten van de voornoemde nu ‘wegkwijnende’ 
 vogelsoorten." 
 
Onze auteurs waren zich bewust van het verlies aan diversiteit maar luidden nog niet de alarmbel: 
 "Wij kunnen dan ook als besluit vooropzetten dat onze vogelstand wel verder zal 
 achteruitgaan en belangrijke soorten zal zien wegkwijnen, (vooral meer-gespecialiseerde) 
 doch dat er geenszins sprake kan zijn van een ramp over de ganse lijn, want ook de verdere 
 degradatie van de landschappen zal beslist nieuwe aanpassingen in het leven roepen, 
 waarvan meerdere soorten zullen kunnen genieten en dus hun effektieven zullen zien 
 toenemen." 
 
Lippens en Wille waren er zich van bewust dat er dringend maatregelen moesten getroffen worden 
om onze laatste natuurgebieden te vrijwaren en ze beseften dat dit niet van een leien dakje zou lopen: 
 "Door [natuurgebieden] op te offeren aan een even domme als verouderde politiek die enkel 
 het nut van nu, het materialisme en het profijt beoogt, blijft men ook nu nog de rampzalige 
 verkeerde weg bewandelen. Onze stem klinkt steeds in de woestijn van het schuldig 
 onbegrip."  
 
Lippens en Wille beseften dat men niet al te veel op de politici moest rekenen maar besloten met de 
gevleugelde woorden, die trouwens niets van hun actualiteit hebben ingeboet: "Zelfs zonder hoop 
loont het nog de moeite iets te ondernemen, en zelfs zonder resultaat willen wij daarin volharden."   
 
Dat men moeilijk – zoals op de achterflap van Uitzonderlijke vogels in België en West-Europa te lezen 
valt – ook “sant in eigen land” kan zijn, bewezen de auteurs door het eerder bescheiden aandeel bij 
het vaststellen van de vestiging en het voorkomen van de 137 uitzonderlijke soorten die in het boek 
besproken zijn. Henri Wille bewees wel voor het eerst het voorkomen van de Dwergarend in België en 
zijn artikel over de Snor, in De Giervalk (1965) was de aanleiding tot andere publicaties in Belgische 
tijdschriften. Zijn publicatie over de Kwak heeft dan weer internationale allures.  

 

De bijdrage van Henri Wille aan enkele boeken, zijn bijdragen in gespecialiseerde tijdschriften en zijn 
werkwijze zijn echt toonaangevend en vernieuwend geweest. Hij gaf honderden voordrachten voor 
verenigingen en gidste heel regelmatig wie er om vroeg. Dit bewijst zijn hulpvaardigheid en 
bescheidenheid. Ook wat het inrichten van natuurreservaten betreft heeft Wille zijn steentje 
bijgedragen. Hij maakte hierbij gebruik van zijn opgedane ervaring in onze toenmalige Afrikaanse 
kolonie439. 
 
 

7.6 Willem Paulussen  
 
Het ligt uiteraard gevoelig wanneer kopstukken uit de Vlaamse, Brusselse of Waalse ornithologie in dit 
overzicht in de kijker geplaatst worden. Waarom die wel en die andere niet? De lijn is moeilijk te 
trekken. We hebben Paulussen weerhouden omdat we hem geregeld citeren in verband met gegevens 

 
439 Wille, H., 1966. Onze reservaten in 1966, ornithologsiche inlichtingen. De Koerier, 3: 5-33. 
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uit de Turnhoutse Kempen. Bovendien 
was hij in het buitenland een 
gerespecteerde ornitholoog. Zijn 
belangrijkste werk werd trouwens in 
Groot-Brittannië uitgegeven. Een 
laatste argument is dat zijn boek werd 
voorafgegaan door een bijdrage in De 
Wielewaal (1954: 83-87), die 
"beschouwd kan worden als een inzet 
van een later te publiceren ‘Avifauna 
van Turnhout’" Uiteraard kent de 
Belgische ornithologie nog andere 
figuren die in het buitenland 
vermaardheid genieten… maar deze 
hebben het geluk nog in leven te zijn 
terwijl Paulussen nog op stap is gegaan 
met Frans Segers. Een ervaring op zich 
die niet voor iedereen weggelegd was. 
 
Willem Paulussen werd op 21 februari 
1919 te Sas-van-Gent (NL) geboren. 
Vader Antoon Paulussen en moeder 
Anna Dickens waren beiden afkomstig 
van Ravels, in het noordoosten van de 
provincie Antwerpen. Zijn verblijf in 
Zeeland was eerder van korte duur, 
want al in 1920 verhuisde de familie 
terug naar Ravels. Daar genoot hij zijn 
basisopleiding in de plaatselijke school. 
Van 1929 tot 1933 zette hij zijn studies verder in het Klein Seminarie te Hoogstraten. Hij kreeg er Latijn, 
Grieks, wetenschappen… maar voelde zich meer aangetrokken tot het beroep van onderwijzer en zette 
de stap naar de normaalschool van Mechelen-aan-de-Maas. In 1938 werd hij er tot onderwijzer 
gediplomeerd. Op 30 december 1938 werd Willem onderwijzer in Zevendonk (Turnhout) om er op 1 
september 1957 schoolhoofd te worden. Ondertussen had hij in 1941 te Geel ook nog even 
landbouwonderwijs gegeven. Van 1961 tot 1979 was hij kantoorhouder van de toenmalige 
Raiffeisenkas. Maar Willem Paulussen was altijd al sterk op de natuur gericht. Dat maakte dat hij reeds 
in 1958 conservator werd van het natuurreservaat De Liereman (Oud-Turnhout) en later voorzitter van 
de Wielewaalafdeling Turnhout. Willem werd reeds in 1938 lid van de Wielewaalafdeling Turnhout en 
al vlug wierp hij zich op als pionier van de plaatselijke afdeling maar hij zette zich ook voor heel de 
ornithologische vereniging De Wielewaal in.  
 
Vanaf 1943 werd hij opgenomen als redacteur van het tijdschrift "De Wielewaal". Hij publiceerde 
tientallen artikels in De Wielewaal en in De Giervalk, het ornithologische tijdschrift van het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, maar ook in De Haaklewie, het mededelingenblad van 
Wielewaalafdeling Turnhout.  
 
Hij was tevens een gewaardeerde medewerker aan de reeks boeken "De vogels van België" die onder 
leiding van René Verheyen door hetzelfde instituut werden uitgegeven. Op 29 december 1946 zat hij, 
onder ruime belangstelling, de derde Ornithologische Studiedag van De Wielewaal voor. Die vond 
plaats in de bovenzaal van het oude Turnhoutse stadhuis. Hij lag mee aan de basis, samen met Frans 
Segers, voorzitter van De Wielewaal, en Jules Huygens, van het eerste Wielewaalreservaat "De 
Tikkebroeken" te Kasterlee en Oud-Turnhout, dat tot stand kwam van 1953 tot 1956. Om de aankoop 



 

 

155 

te bekostigen stelde de Wielewaalcentrale 20000 BEF ter beschikking, afdeling Turnhout 50000 en 
afdeling Zegge schonk de volledige kas. Buiten de giften van Frans Segers en juffrouw Meyers waren 
er geen persoonlijke initiatieven… 
 
Bij de inhuldiging van het eerste natuurreservaat van ons land, “Ardennes et Gaume” had Segers zich 
positief uitgelaten over de oprichting van natuurreservaten:  

"Ieder natuurliefhebber, en vooral ieder vogelliefhebber, is overtuigd dat in de toekomst 
vogelreservaten moeten opgericht worden of dat het wild oerschoon landschap zal verdwijnen 
en dat vele vogels geen voordelig midden zullen vinden om te verblijven en hun nesten te 
bouwen."440 

 
Segers vroeg zich wel af "hoe zijn de bestuursleden er in gelukt om de vereiste som in handen te krijgen".  
De nieuwsgierige Wielewaalvoorzitter had zijn licht opgestoken en vernam dat er door het hoge aantal 
inschrijvers – 450 in totaal - meer geld was ingezameld dan strikt noodzakelijk was voor de aankoop 
van het reservaat. Eén inschrijver had zelfs 125.000 BEF geschonken. Segers en geld… Dat was niet 
altijd een kosjere bedoening maar hij ijverde met hart en ziel voor de vereniging. Segers vernam dat 
voor het Waalse reservaat bedrijven, banken, scholen… zelfs kloostergemeenschappen giften hadden 
gedaan. Natuurlijk financieel veel interessanter dan voortdurend bij je leden aankloppen. Een idee dat 
hij toch nooit zou opgeven. 
 
Eigenlijk deed de Centrale, intussen voor de gelegenheid in 1953 omgevormd tot een vereniging 
zonder winstoogmerk, de aanschaf. De leden werden dan ook vriendelijk verzocht om "ter gelegenheid 
van Nieuwjaar 1954, een eerste maal een milde gift [te] storten, zodat het mogelijk zij met een flink 
kapitaal van wal te steken." (De Wielewaal, 1954: 3) Om de belangen van het reservaat te behartigen 
werd het Tikkebroekencomité opgericht en daar maakte Willem vanzelfsprekend deel van uit. Frans 
Segers verwachtte niet alleen dat elke Wielewaler jaarlijks een nieuw lid zou aanbrengen, hij moest 
ook zijn vrijgevigheid tonen.  

 
 
Zo schreef de fulminerende voorzitter in het voorwoord van het oktober nummer van 1954: 

"Wij verwachten dat alle leden, zonder één uitzondering, ons allen zullen steunen: met de 
Tikkebroeken sympathiek te maken bij vrienden en kennissen, met een bezoek te brengen aan 
ons reservaat, met te putten aan deze veelzijdige bron op vogel- en plantenkundig gebied, - 
daarom immers is het aangeworven -, met ook een geldelijke steun aan het comité te zenden. 
 
Ieder wielewaler moet bijgedragen hebben tot de aaankoop van het terrein, iedereen kan 
gemakkelijk 100 fr op onze PCR storten."  

 
Als men weet dat een gemiddeld dagloon in 1946 127,3 frank bedroeg en in 1960 het dubbele, dan 
was de vraag van Segers niet niks. Alsof het nog niet uitdrukkelijk genoeg vermeld werd, verscheen in 
het maartnummer van 1955 de volgende advertentie: 

 
440 Segers F., 1946. Natuurreservaten. De Wielewaal, 12: 131-132. 
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Willem Paulussen schreef zelf de geschiedenis van het reservaat neer in een boeiend artikel van De 
Wielewaal van maart 1957 en in 1954 publiceerde hij een artikel over "De Avifauna van de 
Tikkebroeken" (De Wielewaal, 1954: 282-286), waarin hij het voorkomen in de broedtijd van zeker 50 
soorten aantoonde. In de lente van 1955 werd een officieel bezoek aan het reservaat gebracht en op 
zondag 24 april volgde de officiële inhuldiging. Paulussen bracht hierover verslag uit (De Wielewaal, 
1955: 161-164) 
 
Van 1958 tot 1976 is Paulussen conservator geweest van een ander groot Kempens natuurreservaat 
"De Liereman" te Oud-Turnhout en hij heeft er duizenden bezoekers gegidst. Ondertussen kreeg De 
Wielewaal een eigen huis te Turnhout op de Graatakker en in 1963 werd er een ornithologisch museum 
geopend. Een museumcomité werd opgericht waarvan Willem ook deel uitmaakte. Zo kon hij ook in 
het museum lange tijd vogelliefhebbers rondleiden. Van 1945 tot 1961 en van 1968 tot 1979 was 
Willem voorzitter van de Wielewaalafdeling Turnhout. Op 12 januari 1985 werd hij plechtig gehuldigd 
in het parochiehuis te Oosthoven (Oud-Turnhout) voor al zijn grote verdiensten in zijn 
Wielewaalloopbaan. Hubert Meeus, die hem opvolgde als voorzitter van de Wielewaalafdeling 
Turnhout, voerde het woord en Willem werd tot Erevoorzitter van de afdeling Turnhout 
geproclameerd. 
 
W. Paulussen was ook heemkundige en in 1977 ging voor hem een grote droom in vervulling: de 
Heemkundekring Nicolaus Poppelius zag het levenslicht. In het heemkundige tijdschrift Ravels in Lief 
en Leed –publiceerde Paulussen in 1980 een kort artikel over de "Valkerij te Ravels". 
 
Willem Paulussen was ongetwijfeld één van de grootste veldornithologen van De Wielewaal en ook 
zijn ornithologische bijdragen zijn gezaghebbend. Met zijn studies over de Koekoek, de Wielewaal, de 
Spotvogel en de oölogie, verwierf hij bekendheid tot over de grenzen van ons land. Op 12 januari 1993 
zette Willem de kroon op zijn ornithologisch levenswerk door de publicatie van een boek dat de titel 
droeg: De broedvogels van de Turnhoutse Kempen – The breeding birds of the Turnhout Campine, 1942-
1992441 In deze publicatie somt hij voor de vermelde periode 156 broedvogels in de Turnhoutse 
Kempen op, een recordaantal. Het boek werd door de auteur zelf vertaald en verscheen als 10de deel 
in een reeks monografieën. Willem Paulussen overleed op 9 september 1997. 
 
Tussen het pleidooi van Jean Massart voor de oprichting van natuurreservaten en de eigenlijke 
realisatie ligt bijna een halve eeuw. Landschapsbescherming uit esthetisch standpunt was in het 
achterhoofd blijven nazinderen maar de wetenschappelijke onderbouw ontbrak al die jaren. Nochtans 
zijn de meest waardevolle landschappen ook de mooiste. 
 
De eerste reservaten waren hoofdzakelijk vogelreservaten. De Wielewaal zou zich pas vrij laat  
openstellen voor andere vormen van natuurbeleving. In de statuten van De Wielewaal, uit 1951, is er 
enkel sprake van vogelreservaten. Andere dieren of planten werden naar de achtergrond verdrongen. 

 
441 Paulussen W., 1993. De broedvogels van de Turnhoutse Kempen – The breeding birds of the Turnhout Campine, 1942-1992, 
Oriel Stringer, Brighton. 
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7.7 Emile Clotuche 
 
Emile Clotuche werd op 1 augustus 1953 geboren te Gouvy, 
een kleine gemeente in de provincie Luxemburg, als zevende 
kind in een gezien van acht. Van kindsbeen af was hij geboeid 
door de natuur en in het bijzonder door vogels. Dankzij de 
opgehangen nestkasten kon de jonge Clotuche broedgevallen 
van de Ruigpootuil in de omgeving van Gouvy aantonen. Hij 
werd al vrij vlug lid van de lokale afdeling van Aves en besloot 
later zoölogie te gaan studeren aan de Luikse universiteit, 
waar hij Roland Libois leert kennen. Hij maakte er kennis met 
de Luikse afdeling van Aves. Na zijn studies startte zijn carrière 
als vertaler bij Elsevier/Bordas. Hij maakte de Encyclopedie 
van tropische zeeaquariumvissen van Frank de Graaf en Birds of Prey van Leslie Brown voor de 
Franstalige lezers toegankelijk. In 1977, volgde hij, als jonge ervaren medewerker, Armand Trebsky op 
aan de top van de Waalse ornithologische vereniging.  
 
Van 1977 tot 2007 verzorgde Clotuche de publicatie van Aves en de Feuille de Contact van de 
vereniging. Hij maakte ook de publicatie mogelijk van de Atlas de Lesse et Lomme in 1992, de Atlas des 
oiseaux nicheurs de Bruxelles (1995) en Birds of Malawi (2006). Hij schreef ook mee aan de nationale 
broedvogelatlas (1988) en bereidde de Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie (2010) voor. In 1985, 
zag de réserve naturelle de l’Ourthe orientale het daglicht dankzij de inzet en ijver van Emile Clotuche, 
die zich hier als plaatselijk ornitholoog engageerde. We kennen hem ook als auteur van La halte des 
grues (2005, Editions du Perron) Emile Clotuche was heel precies op de hoogte van de 
(jacht)wetgeving, iets wat hem van pas kwam in zijn administratieve taken en zijn contacten met 
parlementairen, vooral wanneer het om de vogelvangst ging. Daarnaast was hij een verwoede reiziger 
en uitstekend lesgever. Clotuche overleed te Moresnet op woensdag 14 oktober 2009 op 56 jarige 
leeftijd na een pijnlijke en aanslepende ziekte. 
 
 

7.8 Pierre Devillers 
 
In 1986 werd op het 19de International Ornithological Congres, gehouden in het Canadese Ottawa, de 
dringende noodzaak uitgedrukt van een geharmoniseerde Franstalige namenlijst van de vogels van de 
wereld. Deze vraag kwam vooral vanuit de hoek van vertalers, auteurs en officiële instanties. In 
december 1990 werd op het 20ste IOC het CINFO, de Commission internationale des noms français 
d'oiseaux, opgericht. Deze gaf in de zomer van 1991 een officiële namenlijst442 uit die grotendeels 
gebaseerd was op het Projet de nomenclature française des oiseaux du monde, een tekst die Pierre 
Devillers in negen bijdragen in De Giervalk had gepubliceerd tussen 1976 en 1980. Hoewel niet alle 
vogelsoorten ter wereld in deze lijst vervat zaten, toonden de auteurs aan dat het toch mogelijk was 

 
442 Devillers P., Ouellet H., Benito-Espinal B., Beudels R., Cruon R., David N., Erard Ch., Gosselin M. & Seutin G., 1993. Noms 
français des oiseaux du Monde, MultiMondes Inc., Sainte-Foy, Québec & Éd. Chabaud, Bayonne, France. 
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een functionele nomenclatuur op te stellen die beantwoordde aan 
alle wetenschappelijke – lees ornithologische – en taalkundige 
eisen en verwachtingen. Hiermee was de kous jammer genoeg niet 
af want voor heel wat soorten bleven verschillende namen in 
zwang binnen de francofone landen. Francophone Canadezen, om 
maar een voorbeeld te geven, gebruiken niet dezelfde 
terminologie als Fransen uit Europa. Voor hen zijn de Duikers 
(Gaviidae) geen "Plongeons" maar "Huarts" en hun "Fauvettes" 
behoren niet tot dezelfde familie Zangers (Sylviidae) als de onze. 
Dit moet frustrerend geweest zijn voor P. Devillers maar ook Paul 
Géroudet sprak zijn ergernis hierover uit in zijn inleiding op de 
Franstalige "Peterson" uit 1993. Zoals we reeds elders 
opmerkten443 is het niet voldoende lijsten op te stellen, ze moeten 
ook nageleefd worden en zolang een orgaan als de Taalunie, voor 
de Nederlandse taal, geen duidelijke richtlijnen geeft of regels 
oplegt, worden afwijkingen vastgesteld. 
 

In eigen land onthouden we de naam van Pierre Devillers als de coördinator van de Atlas van de 
Belgische broedvogels uit 1988 en medewerker van het Vlaams Instituut voor de Zee en het K.B.I.N.444 
De beslissing om de broedvogelatlas te realiseren werd in 1971 genomen door het K.B.I.N. in overleg 
met de ornithologische verenigingen De Wielewaal en Aves. Het project kaderde in een ruimer kader 
van Europese atlasprojecten, opgesteld door de European Ornithological Atlas Committee en 
gecoördineerd door J.T.R. Sharrock. Het plan werd opgestart in Groot-Brittannië en verspreidde zich 
stelselmatig over gans Europa. Na een jaar van 
experimenteel veldwerk startte het project echt in 
1973 om afgesloten te worden in 1977. Het veldwerk 
werd door 670 waarnemers verricht, hoofdzakelijk 
leden van de hoger vermelde ornithologische 
verenigingen, aangevuld met medewerkers van het 
K.B.I.N. De lokale activiteiten werden georganiseerd 
door provinciale verantwoordelijken. De nationale 
coördinatie gebeurde door Pierre Devillers, Walter 
Roggeman en Jean Tricot.  
 
Wereldwijd heeft Pierre Devillers zich voortdurend 
geëngageerd en zijn taxonomische kennis ter 
beschikking gesteld. Hij publiceerde in 
gerenommeerde tijdschriften zoals Ibis en The Auk. 
Pierre Devillers heeft zich in eigen land toegelegd op 
de veranderende biodiversiteit. In dit kader publiceerde hij in 1987 een kort artikel445 "Des forêts et 
des oiseaux" en samen met J.-P. Ledant en J.-P. Jacob de Enquête sur les espèces de vertébrés menacées 
de disparition (1982). Het derde en vierde hoofdstuk behandelen specifiek Les oiseaux menacés de 
disparition en Wallonie. De twee lijvige boekdelen (811 bladzijden) werden uitgegeven door het 
Ministère de la région wallonne pour l'eau, l'environnement et la vie rurale. Een jaar later verzorgde 

 
443 Belis W., 1998. Namenlijst van de vogels van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten/Liste des noms d’oiseaux 
d’Europe, d’Afrique du Nord et de Moyen-Orient, De Wielewaal, Turnhout. 
444 Ledant J.-P. & Devillers P., 1991. La Gelinotte des bois en Ardenne et dans les régions voisines: habitats, distribution et 
perspectives de conservation. Studiedocumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 65. 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel, 93 blz. en Devillers P., Devillers-Terschuren J. & Ledant J.-
P. [s.d.]. Habitats of the European community, Central Europe, Northern Europe: a preliminary list. Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel, 88 blz. 
445 Environnement, 6: 12-13. 
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hetzelfde schrijverstrio een meer toegankelijk boek: Protégeons nos oiseaux, uitgegeven door het 
Waalse Gewest.  
 
P. Devillers keek ook over de landsgrenzen en bracht een beknopte balans446 van de situatie in Europa.  
 
Naast zijn ornithologische activiteit, kennen we Pierre Devillers als een vermaarde 
orchideeënspecialist, o.a. actief bij Les naturalistes belges. In totaal telden we een veertigtal 
publicaties in dit vakdomein, handelend over systematiek, nomenclatuur, taxonomie, habitat of 
eenvoudigweg de beschrijving van nieuwe soorten in België en Europa. 
 
Doorheen al zijn publicaties loopt een rode draad die overduidelijk zijn werkwijze verklaart. De zeer 
bescheiden Pierre Devillers vertrekt steeds van een systematische opsomming, bestudeert de habitat, 
onderzoekt wat soorten bedreigt om daarna beschermende maatregels uit te werken.  
 
 

7.9 Alfred van Beneden 
 
Alfred van Beneden lag mee aan de basis van de oprichting van de Waalse ornithologische vereniging 
Aves. Hij overleed op 25 maart 1967 in Jupille, na een lange slepende ziekte. Hij was amper 68. Men 
kan zich de vraag stellen waarom we juist deze Waalse ornitholoog hier bespreken, terwijl er een hele 
boel andere Belgische vogelkenners ook in aanmerking komen. Bovendien bleef zijn werkterrein 
beperkt tot België, in dat opzicht kan hij de vergelijking met 
Devillers – om maar een voorbeeld aan te halen - niet aan, maar 
de interesse van A. van Beneden reikte tot over de taalgrens. A. 
Van Beneden heeft hoofdzakelijk gepubliceerd over het 
voorkomen van Kortsnavelboomkruiper, Cirlgors, Ortolaan, 
Hazelhoen en Waterspreeuw in ons land. Zijn passie ging verder 
uit naar Belgisch Lotharingen447 maar ook andere delen van 
Wallonië, de Kempen en de Limburgse heide droegen zijn 
belangstelling weg. Zijn talrijke publicaties zijn er ook getuige van. 
Dat liet hem ook toe te vergelijken en de situatie objectief te 
beoordelen. Over de avifauna van de Hoge Venen en Belgisch 
Lotharingen schreef hij respectievelijk: "La fagne est pauvre en 
oiseaux quand on la compare aux bruyères campinoises"448 en "Au 
point de vue ornithologique, la Lorraine belge offre un intérêt 
certain."449 Terwijl Aves onstaan was uit een afscheuring van 
enkele ornithologen van de Vlaamse vereniging De Wielewaal 
ijverde Van Beneden voor de oprichting van natuurreservaten in 
Wallonië en Vlaanderen.  Bij zijn overlijden schreef Jean-Louis 
Dambiermont dan ook terecht: "L’ornithologie belge a perdu un 
de ses plus réputés collaborateurs et un de ses plus fervents 
pionniers."  

 
 
 

 
446 Devillers, P. 1986. Le bilan de la conservation en Europe: le rôle de la Communauté Européenne dans la conservation de 
la nature. Revue des Questions Scientifiques, 157: 97-100. 
447 Contribution à l’étude de la dispersion des oiseaux nicheurs en Lorraine Belge. Le Gerfaut, 33, 1943: 1-31. 
448 Considérations sur le statut actuel de la faune avienne des fagnes et de la région voisine où sera installée la réserve. Hautes 
Fagnes, 1, 1938:125. 
449 Art. cit.: 4. 
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8 De drie tenoren uit de geschiedenis van de Belgische ornithologie 
 

8.1 Georges van Havre 
 
Georges van Havre, kleinzoon van Gustave Charles Antoine Marie van Havre, stapte reeds vroeg in de 
politiek. Zijn grootvader werd burgemeester van Wijnegem in 1848. Onder zijn bewind werd het eerste 
gasthuis voor besmettelijke ziekten opgericht in de huidige Oud-Gasthuisstraat, verder liet hij in zijn 
gemeente tal van openbare gebouwen oprichten en straten aanleggen. Zijn kleinzoon, Georges van 
Havre, werd geboren in Antwerpen op 17 mei 1871 en overleed in Wijnegem op 1 juni 1934. Zijn 
middelbare studies verliepen bij de Benedictijnen van 
Maredsous, waarna hij naar de Leuvense universiteit 
trok. Van Havre had de smaak van de politiek van in het 
begin meegekregen. In 1900 werd hij gemeenteraadslid 
tot 1910, waarna hij schepen werd en dit bleef tot 1919. 
Na een woelige verkiezingsstrijd werd hij verkozen tot 
burgemeester in 1919 en vervulde hij deze functie tot 
aan zijn dood. Hij was de tweede burgemeester uit de 
familie van Havre te Wijnegem. Tijdens de 
verkiezingscampagne werd hem verweten dat zijn 
grootvader een echte liberaal was en bijgevolg 
antiklerikaal gezind was, wat natuurlijk voor de nodige 
spanningen zal gezorgd hebben. Naast burgemeester 
was G. van Havre ook actief in het Wijnegemse 
verenigingsleven. Zo was hij erevoorzitter van de fanfare 
de Wijngaard en van de schuttersgilde Sint Sebastiaan. 
Gezien zijn talrijke ornithologische activiteiten, zal zijn 
activiteit in het verenigingsleven zich hoogstens tot een 
acte de présence beperkt hebben.  
 
Naast de politiek erfde hij ook zijn voorliefde voor de 
ornithologie van zijn vader. In die hoedanigheid verwierf hij wereldfaam en zijn publicaties worden 
nog steeds als belangrijke standaardwerken voor de ornithologie beschouwd. Van Havre, zelf 
autodidact, was een zeer bescheiden figuur die maar al te graag zijn passie doorgaf aan jonge mensen. 
Lang vóór de publicatie van Les oiseaux de la faune belge was hij de bezieler van de in 1911 opgerichte 
Société ornithologique du Centre de la Belgique, waarvan de zetel in Leuven gevestigd was. Dankzij 
zijn financiële inbreng kon deze vereniging van start gaan en het tijdschrift Le Gerfaut uitgeven. Het 
tijdschrift verenigde wetenschappelijke en vulgariserende artikels en was zowat de uitlaatklep voor 
gans ornithologisch België. Naast het tijdschrift kwam ook het ringwerk op dreef. Zo lezen we bij de 
Zwitserse ornitholoog Albert Hess in een bijzonder kort, maar informatief bericht dat wees op een 
intense samenwerking tussen beide landen:  

"In Belgien ist die Vogelberingung ebenfalls aufgenommen worden und zwar tragen diese 
Ringe die Inschrift ‘Ornis-Louvain’ und eine Ordnungsnummer. Alle Korrespondenzen welche 
auf die belgischen Ringversuche bezug haben, sind zu adressieren zu: ‘Bureau des Migrations, 
153 rue de la Station, Louvain (Belgien)"450  

 
Ook in de periode 1910-1911 publiceerde G. van Havre drie korte bijdragen in het Franse tijdschrift 
Revue Française d’Ornithologie. Eén ervan was gewijd aan indrukwekkende doortrekken van 

 
450 Der Ornithologische Beobachter, 10 (4) 1913: 135. 
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Kruisbekken in ons land451. In een andere bijdrage van hetzelfde tijdschriftnummer beschrijft hij hoe 
hij tijdens de jacht een Houtsnip had gedood met een soort van pleister aan de poot:  

"[…] en la ramassant, je remarquai qu'elle portait, collé à la patte, un objet que je crus au 
premier moment être une feuille morte. Ayant examiné l'oiseau de plus près, je constatai que 
l'objet en question était, non pas une feuille, mais bien un emplâtre formé de duvet et de petites 
plumes agglutinés ensemble. Cet emplâtre avait la grandeur d'une pièce de deux francs et, sur 
les deux côtés, était légèrement écornée. Les chasseurs et les naturalistes n'ignorent pas que la 
Bécasse active, par l'apposition d'emplâtres de ce genre, la guérison de ses blessures causées 
par le plomb ou par des collisions quelconques au cours de ses migrations. Maintes fois il m'est 
arrivé de tuer des Bécasses qui avaient soigné de la sorte des blessures à l'abdomen, à la cuisse 
et à l'aile, mais je n'en avais pas rencontré jusqu'ici qui se fussent appliqué des emplâtres de ce 
genre sur le milieu du tarse, comme dans le cas présent. J'ai cru le tait assez intéressant pour 
le signaler."452  

 
De derde bijdrage453, amper vijf lijntjes lang, betrof een ringmelding van een Smient die in het 
Antwerpse geschoten was en door Richard Graham geringd was geweest in het Britse Carlisle. De 
auteur, die toen nog vrijwel onbekend was, moest zich tevreden stellen met enkele lijnen in de rubriek 
"Notes et faits divers". Zijn uitzonderlijke opmerkingsgave en zijn drang om het gedrag van de vogels 
haarfijn te begrijpen, werd al wel in die mate geapprecieerd dat zijn inzendingen onmiddellijk 
gepubliceerd werd in het tijdschrift dat nog maar pas van wal was gestoken. 

 
Le Gerfaut publiceerde ook artikels van ornithologen die verbonden waren aan de Société 
ornithologique de l’Est de la Belgique, die haar zetel had in Verviers, en de Société ornithologique de 
Liège. De Eerste Wereldoorlog betekende het einde voor de Société ornithologique de l’Est de la 
Belgique maar van Havre hield Le Gerfaut recht en beklemtoonde het wetenschappelijke karakter van 
de publicaties. "C’est pour nous un devoir national de maintenir Le Gerfaut à côté des organes similaires 
étrangers et de l’élever toujours davantage dans un esprit de science pure" schrijft Karel Dupond454, die 

van Havre citeert, in zijn overlijdensbericht.  
 
In het kasteel Belvédère, ook bekend als kasteel Kijckuit, in 
Wijnegem, had de vader van Georges van Havre al een 
imposante collectie opgezette dieren opgebouwd, bestaande 
uit zoogdieren, vogels en andere diersoorten. Georges heeft de 
verzameling vogels nog aanzienlijk uitgebreid. Het kasteel was 
reeds in 1769 in handen van de familie van Havre gekomen voor 
de som van 12.528 gulden. Geleidelijk werden gronden 
aangekocht, zodat het eigendom op korte tijd aanzienlijk 
uitgebreid werd. Toen de heer Jean-Michel-Joseph van Havre in 
1804 overleed was het eigendom inclusief landerijen, weiden 
en bossen uitgegroeid tot een oppervlakte van 55 hectaren. De 
meeste van deze aankopen gebeurden tussen 1770 en 1775. 
Het kasteel Kijckuit is momenteel nog steeds in het bezit van de 
familie van Havre.  
 
In de collectie van Georges van Havre zaten enkele speciale 
exemplaren, vaak het resultaat van unieke ‘waarnemingen’: 
een Grote Kruisbek, een Witbandruisbek, een Dwerggors, een 

 
451 Van Havre G., 1909-1910. Passages de Becs-Croisés en Belgique. Revue Française d’Ornithologie, 1 : 191. 
452 Van Havre G., 1909-1910. Un pansement de la Bécasse. Revue Française d’Ornithologie, 1 : 254. 
453 Van Havre G., 1910-1911. Capture d’oiseau marqué. Revue Française d’Ornithologie, 2 : 111. 
454 Le Gerfaut, 24, 1934: 43. 
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Zwarte Leeuwerik, een Bruine Lijster, een Dwerguil, een Sperweruil, een Roodpootvalk, een 
Bastaardarend, een Witvleugelstern en een Grote Jager. G. van Havre kon zich ook tal van 
naslagwerken aanschaffen waarvan hij vaak de enige bezitter was in ons land. Hij ontpopte zich tot 
een gewaardeerde ornitholoog en daar waar een ornithologische vereniging werd opgericht, werd hij 
uitgenodigd. De Wielewaal vormde daar in 1933 geen uitzondering op. Ook ver buiten de landsgrenzen 
werden zijn kennis en hulpvaardigheid geapprecieerd en menig Franse, Nederlandse, Italiaanse of 
Zwitserse ornitholoog werd op kasteel Belvédère uitgenodigd. Zijn boek Les oiseaux de la faune belge, 
dat bekroond werd met de vijfjaarlijkse prijs "de Selys-Longchamps", werd warm onthaald in Europa 
en ook door het toonaangevende tijdschrift Ibis. "we are glad to say, [it is] an eminently satisfactory 
piece" lezen we in de "Notices of recent ornithological publications"455.  
 
In Nederland, waar de ornithologie intenser beoefend werd en een lange traditie bestond, was men 
zeer lovend over van Havre’s boek: 
 "Aan een werk over de Belgische avifauna bestond groote behoefte. A. DUBOIS' Faune des 
 Vertébrés de la Belgique, van 1876 tot 1894 uitgegeven, werd weI gevolgd door enkele 
 aanvullingen, speciaal betrekking hebbende op de vogels, doch een samenvattend werk 
 verscheen er sinds dien tijd niet meer. Het zoo juist (October 1928) van de pers gekomen boek 
 van VAN HAVRE is tot op zekere hoogte met SNOUCKAERT'S Avifauna Neerlandica (1908) 
 vergelijkbaar. Het is echter veel uitgebreider. In de eerste plaats door de handige korte 
 determineertabellen, die den lezer in staat stellen den naam van den dooden vogel te 
 bepalen. Van nut kunnen hierbij zijn de vrij talrijke, doch veelal niet zeer gelukkig getroffen 
 afbeeldingen (lijnclichés) vnl. van vogelkoppen."456  
 
De extra informatie die van Havre naast de soortbeschrijving verschafte werd warm onthaald: 
 "Van veel waarde is m. i. vooral voor den buitenlander de geographische inleiding, waarin de 
 verschillende Belgische landschappen met de aldaar voorkomende karakteristieke 
 vogelsoorten kort beschreven worden. Bij ieder der 365 behandelde species en subspecies 
 worden, behalve enkele synoniemen, de geographische verspreiding van de soort, het 
 voorkomen en de trek in België gegeven. Bij vele soorten bovendien het voorkomen in de 
 aangrenzende gebieden. De beschrijving van het voorkomen in België is met groote zorg 
 geschied." 
 
Voor van Oordt was het waarschijnlijk even slikken wanneer hij vaststelde dar België meer zeldzame 
soorten telde dan Nederland. Dit schreef de Nederlandse ornitholoog terecht toe aan de ligging van 
ons land en de jacht- en vangstpraktijken:  
 "Nu maakt de ligging van België reeds dat verschillende Zuideuropeesche soorten hier veel 
 eerder aangetroffen zullen worden dan in Nederland; echter is het vooral een gevolg van de 
 intensievere jacht op en het vangen van aIle mogelijke soorten dat de Belgische lijst zoovele 
 soorten bevat, die bij ons niet gevangen of geschoten zijn. Slechts enkele soorten zijn bij ons 
 weI, in België nog niet waargenomen." 
 
Er was echter voor de Nederlander een belangrijke reden om fier te zijn over de Nederlandse avifauna 
maar anderzijds legde van Oordt de vinger op de wonde: er waren in ons land te weinig ornithologen 
om informatie te verzamelen: 
 "Tegen dit al heel weinig belangrijke positieve verschil - immers de wetenschappelijke waarde 
 van het voorkomen van zulke "stragglers" is gering – staat echter een belangrijk negatief 
 verschil. Het aantal broedvogelsoorten is in België veel kleiner dan in Nederland, de aantallen 
 van broedvogelparen zijn in vele gevallen slechts een zeer gering percentage van de onzen. 

 
455 Ibis, 71 (1) 1929: 153-191. 
456 van Oordt G.J., 1928. Boekbespreking. van Havre G.C.M. 1928. Les oiseaux de la Faune belge, relevé documenté  des 
espèces sauvages observées en Belgique. Ardea 17 (3): 154 – 155. 
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 Aan den eenen kant is dit een gevolg van de mindere gevarieerdheid van het landschap en 
 van de zeer talrijke bevolking; aan den anderen kant echter ook van de sterke vervolgingen, 
 waarvan de vogels in België te lijden hebben. Toch geloof ik dat, wanneer er in België 
 evenveel goede veldornithologen waren als in Nederland, hunne waarnemingen nog menige 
 ornithologische verrassing zouden opleveren. Speciaal de in het boek genoemde trekgrenzen 
 zouden dan een groote uitbreiding ondergaan." 
 
Van Oordt scoort ook een punt wanneer hij opmerkt dat voor enkele grenswaarnemingen in het werk 
van G. van Havre, juist omdat hij zich hiervoor baseerde op de inmiddels verouderde  Avifauna 
Neerlandica (1908), vergissingen en onvolkomenheden staan. Ook al staat de Avifauna der 
Nederlandsche provincie Limburg (1926) van P.A. Rens in de literatuurlijst, het werk wordt maar zelden 
geciteerd. 
 
Van Oordt was globaal zeer opgetogen over van Havres publicatie, vooral omdat het werk exhaustief 
was en voorzien was van een uitgebreide literatuurlijst. Zijn voorspelling dat het "voor de Belgische 
ornithologen van groote waarde [zou] blijken te zijn en zeker [zou] bijdragen tot een nog meer 
intensieve beoefening der ornithologie in België" zou weldra bewaarheid worden met de oprichting 
van De Wielewaal in 1933. 
 
Ook in eigen land werd dit naslagwerk enthousiast ontvangen. Karel Dupond schreef ondermeer: "Ces 
divers travaux seront condensés dans un travail sur les Oiseaux de Belgique, dont la nécessité se fait 
sentir depuis les progrès qui ont été réalisés dans cette branche de l’Histoire naturelle en ces dernières 
années."457 Van Havre zou nooit dit werk gerealiseerd kunnen hebben zonder de bijdrage van Marcel 
de Contreras.  
 
Het overlijden van van Havre ging niet onopgemerkt voorbij. Zo lezen we in Ardea (23: 220):  
 "NECROLOGIE. Op 1 Juni 1934 overleed te Wijneghem bij Antwerpen, in den ouderdom van 63 
jaren G. C. M. Ridder van Havre, de schrijver van het bekende werk over de avifauna van Belgie: "Les 
Oiseaux de la Faune belge" (1928). Een korte levensbeschrijving met portret en de volledige lijst van 
Van Havre's publicaties vindt men in "Le Gerfaut", 24me Année, 1934, pp. 41-5I." 
 

Georges van Havre was ook lid van het Comité International et 
Permanent de la Commission pour l’Unification des noms français 
d’oiseaux en heeft in die hoedanigheid het pad geëffend voor zijn 
landgenoot Pierre Devillers, die samen met Henri Ouellet de 
Commission internationale des noms français des oiseaux (CINFO) 
voorzat. Deze commissie werd in december 1990 in het leven 
geroepen door het Comité Ornithologique International, naar 
aanleiding van het 20ste Internationaal Ornithologisch Congres in 
Nieuw-Zeeland, met als doel een lijst op te stellen van de Franse 
vogelnamen. Van Havre was ook lid van de pas in Frankrijk 
opgerichte Société d’Etudes Ornithologiques (1929). Een jaar 
eerder was hij tot ridder geslagen. 
Dankzij zijn competentie was hij ook voorzitter van de Saint-
Hubert Club de Belgique en van de Association belge pour l’Etude 
et la Protection des Oiseaux. Hij zetelde in de raad van beheer van 
de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde in Antwerpen, het 

Nationaal Albertpark en in deze van het Patrimonium van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen. Aan dit laatste schonk hij kort voor zijn dood een ei van onschatbare waarde, 
het ei van een Aepyornis medius of Olifantvogel.  

 
457 Dupond C., 1920. En Belgique pendant l’occupation. Revue d'histoire naturelle appliquée. Deuxième partie. l'Oiseau, 1: 55. 
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8.2 Karel Dupond 
 
Karel of Charles Dupond werd geboren op 8 april 1874 te Slype en overleed op achtenzeventig jarige 
leeftijd, na een lange en pijnlijke ziekte, in Laken op 20 november 1952, amper één maand nadat de 
eerste exemplaren van de opnames Zangvogels te Laken – Les Oiseaux Chanteurs de Laeken van de 
persen rolden (zie Florent Wortelaers). Vogels, hun eieren en nesten hebben hem vanaf zijn prille jeugd 
geboeid. Zijn interesse voor de zeldzame soorten die in ons land werden waargenomen, spoorde hem 
aan hun verspreiding en gedrag nader te bestuderen. Daardoor werd hij een toegewijde medewerker 
van ridder G. van Havre, auteur van Les Oiseaux de la Faune Belge (1928) en directeur van het tijdschrift 
Le Gerfaut. Daar hij het vertrouwen genoot van professor Dr. V. Van Straelen, de toenmalige directeur 
van het Institut Royal des Sciences naturelles, werd hij in 1926 belast met het ringwerk. Hij was in die 
hoedanigheid lange jaren de belangrijkste figuur in het wereldje van vogelliefhebbers. Vooraleer het 
ringwerk officieel op dreef was gekomen, hadden de heren Tant, uit Leuven, en Cogels, uit 
Ossendrecht, op eigen initiatief vogels geringd. Een hele financiële en boekhoudkundige onderneming. 
In 1953 telde ons land net geen 500 trouwe ringers die jaarlijks 40000 tot 70000 vogels ringden. We 
hadden alle redenen om fier te zijn: "Verhoudingsgewijze staat België dan ook aan de spits van Europa, 
en wellicht de ganse wereld, voor wat het vogelkundig onderzoek, gesteund op het ringen, betreft" 
schreef René Verheyen458. Bij de ringers van het eerste uur waren o.a. Van Beneden, Lippens, 
Wortelaers, Segers, Croegaert, Cuisinier, De Bont, Jacobs, Tislair,… Verscheidene hadden er toen 20 
jaar dienst op zitten maar de meerderheid bestond volgens Verheyen uit "jongeren die hun kans willen 
wagen en er voor ijveren mooie uitslagen te boeken". Dankzij de werking van de Ringcentrale bleef het 
ringen een democratische liefhebberij. Verheyen lichtte de werkwijze van de ringers toe:  

"Wanneer de ringer en de vinder het verslag over de terugmelding hebben ontvangen worden 
er op het Instituut twee steekkaarten opgesteld, ene met de wetenschappelijke naam van de 
vogel als zoekwoord en de andere op de datum der terugmelding. Voorzorgshalve worden deze 
twee stellen kaarten op verschillende plaatsen van het Instituut bewaard. Deze kaarten 
vermelden alle wetenschappelijke gegevens alsook alle nuttige verwijzingen naar de dossiers."  

 
Deze fiches stonden ter beschikking van de ringers maar konden 
uiteraard niet ontleend worden en moesten terplaatse geraadpleegd 
worden. Wel konden afschriften gevraagd worden op voorwaarde dat 
dit werk de dagdagelijkse administratie niet in de weg stond. Het 
grootste deel van de terugmeldingen werd jaarlijks in De Giervalk 
gepubliceerd. Daarvan onvingen de ringers gratis een afdruk. 
 
Van vreemde ringen die op Belgisch grondgebied gevonden werden, 
werd eveneens een steekkaart opgemaakt. Het gebeurde regelmatig dat 
ringers meer wilden weten over de terugvangst en het adres van de 
vinder opvragen, waarna soms een intense, gepassionneerde 
correspondentie ontstond. René Verheyen geeft daar een mooi 
voorbeeld van: 

"Zo werd in de herfst 1951 een distelvink in de Ardennen geringd 
en maanden later uit Noord-Spanje teruggemeld. De 
berichtgeving vermeldde: gevangen. Het adres van de vinder werd gevraagd en de ringer 
schreef aan de vogelvanger. Het gevolg was dat deze laatste de vogel terug de vrijheid zou 
geven. Ongelukkiglijk was de ring gebroken. Geen moed verloren. Door bemiddeling van het 
Consulaat werd een ring opgestuurd en de vogel kreeg de vrijheid terug."459 

 

 
458 Over de werking van de Belgische ringcentrale. De Wielewaal, 19, 1953: 263. 
459 Verheyen R., 1953. Art. cit.: 266. 
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Zulke enthousiaste verhalen verdoezelden de soms tegenvallende 
resultaten. Voor kleine vogels was het aantal terugmeldingen zeer gering, 
slechts 1 tot 3% en voor sommige soorten zelfs minder. Voor vogels met 
een gestalte van een Spreeuw of een Holenduif bedroeg de kans op een 
terugmelding 5 tot 10%. Voor eenden, reigers en roofvogels lagen de 
kansen hoger. Ontzettend veel ringen gingen verloren wanneer ze in 
handen vielen van mensen die het belang van het ringwerk niet kenden, 
niet wisten wat er mee aan te vangen, opzagen tegen de 
verzendingskosten of het ringwerk bewust saboteerden. Omdat er veel 
ringen teruggevonden werden in onze voormalige kolonie, had René 
Verheyen in 1945 eigenhandig reclame gemaakt voor het Ringwerk in 
Belgisch Congo. Geen goed idee achteraf bekeken: 
"Sedertien werd er geen enkele ring meer gevonden! Ik ben er bijna zeker 
van dat de negers ze thans als een waardevol artikel beschouwen…" 
 

 
Karel Dupond publiceerde over de trek enkele interessante artikels460 in het Franse tijdschrift Alauda. 
Daardoor kwam het tot een meningsverschil het dokter Fernand Cathelin461. De aanleiding was een 
recensie die Dupond in 1930 in Alauda had gepubliceerd. De tekst van Dupond is mooi opgebouwd. 
Dupond begint met een  verklaring voor de laattijdige reactie, drukt vervolgens zijn verbazing en 
ongenoegen uit maar komt tot een verzoening waarbij geen enkele partij aan gezichtsverlies lijdt maar 
Dupond toch zijn slag thuis haalt: 
 
 

"Mes nombreuses occupations ne me permettent pas de lire régulièrement les publications 
ornithologiques qui me parviennent. C’est le motif pour lequel je viens maintnant seulement de 
prendre connaissance des “Quelques Considérations sur la Migration des Oiseaux” par le Dr 
Cathelin. […] Je n’ai pas l’habitude de reprendre la discussion de théories, de continuer la 
défense d’idées ou d’opinions, celles-ci étant l’expression de convictions personnelles et 
pouvant être discutées à l’infini. Mais il m’est impossible de laisser subsister une erreur 
scientifique émise et confirmée. Mon silence serait coupable.462  

 
Vervolgens uit Dupond zijn ongenoegen op diplomatische wijze. Hij omschrijft de kritiek van Cathelin 
als  "Une erreur de plume" en vervolgt met "Un autre passage des réfutations de M. le Dr Cathelin me 
choque" om uiteindelijk de plooien glad te strijken door een derde persoon als virtuele bemiddelaar in 
te schakkelen. Een staaltje van redenaarskunst: "Mais, mon cher docteur, je suis parfaitement d’accord 
avec M Chabot à ce sujet,463 mais cela ne prouve pas que le déplacement de la cage arrête cette 
agitation.  M. Chabot ne dit rien de ce point qui nous divise!" 
 

 
460 Dupond C., 1932. Mouvements d’oiseaux France-Belgique et vice-versa étudiés au moyen du baguage. Alauda, 4 (2): 242 
en 5 (2) 1933: 252-256.  
461 Uroloog, bekend om de talrijke chirurgische instrumenten en vernieuwende toepassingen (epidurale anesthesie) die hij 
uitvond. In zijn vrije tijd was hij ornitholoog en vooral geboeid door de trek van vogels. Naast de vele artikels onthouden we 
van hem Les migrations des oiseaux, Delagrave, Paris, 1920. Cathelin aarzelde niet om medische instrumenten te gebruiken 
bij zijn ornithologisch veldwerk, denken we maar aan zijn publicatie "De l’examen endoscopique des trous cavernicoles pour 
l’étude de la nidification"(Revue Française d’Ornithologie, 8, 1923: 153-155). 
 
462 Dupond C., 1932. Art. cit.: 155. 
463 Eén van de discussieonderwerpen in de commentaar van Cathelin was de invlloed van kooivogels op doortrekkers. E. 
Chabot uit Conflans-Sainte-Honorine, uit het Franse departement Yvelines, was een vaste correspondent van Dupond.  In een 
brief van 11 augustus 1922 had de Franse vogelliefhebber aan Dupond laten weten dat een Zwartkop, die hij in een kooi hield, 
zenuwachtig van het ene stokje naar het andere sprong tijdens de trek.  
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Sinds 1927 was Karel Dupond het diensthoofd van de ornithologische sectie van het Institut Royal des 
Sciences naturelles de Belgique, waar hij een mooie collectie inheemse vogels opbouwde. C.S. 
Roselaar464 onderstreept de rol die Dupond heeft gespeeld in het tot stand brengen van de 81.714 
balgen, goed voor circa 3000 soorten, die in de verzameling van het KBIN aanwezig zijn.  
 
 
 

Met zijn publicaties maakte hij de ornithologie toegankelijk voor een breed publiek. Dit werk hield hem 
een twintigtal jaren bezig wat hem ook toeliet zijn kennis te verruimen, verzamelingen aan te leggen 
en zijn interesse te verleggen naar andere continenten. Zijn talrijke en vulgariserende publicaties 
verschenen in het Bulletin van het Instituut en in Le Gerfaut. Bij de meest in het oog springende werken 
van K. Dupond behoren het acht bladzijden tellende Le baguage des oiseaux, uitgegeven door de Zoo 
in 1939, De vogels van België465 (1943), La migration des oiseaux466, de twee reeksen van de 
Verzameling gekleurde postkaarten, uitgegeven door het vermogen van het koninklijk  
 
Natuurhistorisch Museum van België en als laatste in de reeks, het Supplément à l’ouvrage du chevalier 
G.M.C. van Havre Les oiseaux de la faune belge, geschreven in samenwerking met Jean Maus. Het 
eerste deel van De Vogels van België geeft een stelselmatig overzicht van de vogels met aanduiding 
van de verspreiding en van de gewoonten. Vervolgens worden drie alfabetische lijsten gegeven met 
de Latijnse, Nederlandse en Franse namen. In zijn commentaar vernoemt George Christoffel Alexander 
Junge de “drie tenoren” van de Belgische ornithologie in één adem: 

 
464 An inventory of major European bird collections. British Ornithologists’ Club, 203, 2003: 262. 
465 Dit boek was een aanvulling bij de “verzameling gekleurde postkaarten uitgegeven door het vermogen van het Koninklijk 
natuurhistorisch museum van België”. 
466 Een bundel, uitgegeven door het Musée Royal d’Histoire naturelle de Belgique, van 3 eerder verschenen artikels in het 
tijdschrift Ornithologie. 
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"Voor ieder, die in het bezit is van het in 1928 verschenen boek van VAN HAVRE, is het van belang kennis 
te nemen van dit supplement, dat het nog steeds waardevolle, maar uit de aard der zaak enigszins 
verouderde boek, aanvult en weer op de hoogte van de tijd brengt. De na 1928 bekend geworden 
faunistische gegevens worden critisch behandeld en samengevat. Niet altijd is DUPOND het eens met 
de inzichten van VERHEYEN, speciaal wat betreft de in België voorkomende rassen der verschillende 
soorten en aangegeven wordt, waar dit het geval is. VAN HAVRE'S boek heeft met het verschijnen van 
dit supplement een nuttige en nodige aanvulling gekregen."467 

 
Dupond was in 1932 verkozen als corresponderend lid van de American Ornithologists' Union en werd 
erelid van de British Ornithologists’ Union in 1937. Deze welbekende en populaire figuur bij Europese 
ornithologen was gedurende dertig jaar de uitgever van Le Gerfaut, soms in zeer moeilijke 
omstandigheden. Een gepast eerbetoon aan deze bescheiden ornitholoog verscheen onder de vorm 
van een overlijdensbericht dat René Verheyen468 in het tijdschrift Ibis publiceerde. Hoewel Karel 
Dupond een zevental artikels gepubliceerd had in Franse tijdschriften, is René Ronsil er toch nog in 
geslaagd zijn naam verkeerd te spellen in zijn toonaangevende Bibliographie ornithologique Française 
(1948). Of het verschijnen van Dupond & Dupont, in 1934, in de Kuifje-albums hier onbewust en rol 
zou kunnen gespeeld hebben, laten we aan de lezers over… 

 
 
8.3 René Verheyen 
 
René Verheyen zag op 19 november 1907 het 
levenslicht in Borgerhout. Hij overleed op 26 
oktober 1962 in Wilrijk. Hij had het lesgeven in 
het bloed en studeerde op 30 juni 1926 af als 
onderwijzer, vervolgens werd hij regent in 
1930. Gedurende ruime tijd wist hij zijn job te 
combineren met zijn passie en zijn onderzoek 
aan het Koninklijk Instituut voor 
Natuurwetenschappen, waar zijn 
pedagogische onderlegdheid hem goed van 
pas kwam bij het geven van rondleidingen en 
lezingen. Zijn onderwijsberoep verhinderde 
hem niet zijn zoölogische studies aan de 
Gentse Rijksuniversiteit verder te zetten en 
met glans te beëindigen. Op 25 maart 1937 
werd hij als wetenschappelijk medewerker 
aangeworven aan het Koninklijk Museum voor 
Natuurwetenschappen, wat in 1948 het 
Koninklijk Instituut voor 
Natuurwetenschappen werd. Hij kreeg er de 
afdeling ornithologie toegewezen en werkte 
intussen aan zijn licentiaatthesis. Hij behaalde 
zijn diploma met grote onderscheiding op 6 
november 1937.  
 
Als zoöloog heeft René Verheyen vanaf de 
jaren 1930 de ornithologische collecties van 

 
467 Junge G.C.A., 1951. Boekbespreking. Dupond C. 1950. Les oiseaux de la faune belge. Ardea, 39 (1-3): 229. 
468 Obituary. Ibis, 96 (2) 1954: 96. 
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het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen enorm verrijkt. Hij voegde in het bijzonder 
veel Belgische en Centraal-Afrikaanse fauna aan de verzameling toe. 
 
Vanaf zijn aanwerving tot 1947 gaf René Verheyen meer dan 2000 lezingen en rondleidingen, zowel in 
het Nederlands als in het Frans. Intussen schreef hij aan zijn doctoraat, Het vraagstuk der geografische 
vogelrassen in België. Op 26 oktober 1939 behaalde hij zijn doctortitel aan de Gentse universiteit met 
grootste onderscheiding en in 1940 ontving hij de prijs Louis Empain voor natuurwetenschappen. Na 
zijn studies in de biologie aan de Rijksuniversiteit te Gent, heeft hij zich in het Koninklijk 
Natuurhistorisch Museum van België geheel gewijd aan de ornithologie van België en later ook die van 
Congo.  
In het Instituut klom hij verder op in de hiërarchie en in 1950 volgde hij er Karel Dupond op aan het 
hoofd van het Ringwerk. Onder René Verheyen zal het Ringwerk een ongekende uitbreiding 
ondergaan. Hij publiceerde verscheidene artikels over trek- en ringgegevens van Belgische vogels. Hij 
slaagde erin om met weinig personeel ontzaglijk veel administratief werk te verzetten. Dit had 
waarschijnlijk ook veel te maken met zijn bijzonder methodische manier van werken: nooit overhaast 

maar steeds gedreven. Verheyen hield zich ook aan een strikte 
dagindeling. Hij werkte systematisch, na zijn schoolwerk, tot 
laat in de nacht, hetgeen hem niet belette ’s morgens tijdig 
paraat te zijn op het Instituut. Vanaf 1950 werd hij ook 
hoofdredacteur van het tweetalige tijdschrift De Giervalk / Le 
Gerfaut.  
 
Op 8 mei 1959 verkreeg Verheyen een leerstoel aan de Gentse 
Rijksuniversiteit. Deze professorale opdracht hebben hem niet 
verhinderd zijn werk als hoofredacteur van De Giervalk en als 
hoofd van het Ringwerk verder te zetten.  
 
Wat hij als redacteur van het tijdschrift heeft gepresteerd is 
nauwelijks te overzien. Niet alleen publiceerde hij heel 
regelmatig, hij voorzag ook elk artikel van commentaar of 
voegde een “naschrift” toe te verduidelijking. Naast het louter 
redactionele werk nam hij ook veel materiële taken voor zijn 
rekening. Als geen ander nam hij de verantwoordelijkheid van 
het tijdschrift op zich en – in overleg met de auteurs – 

herschreef hij soms artikels. Hij zorgde voor de samenvattingen, wijdde talloze besprekingen aan 
boeken en artikels en verzorgde de korte rubrieken aangaande het ringwerk. Verheyen verbeterde 
eigenhandig de drukproeven en tilde De Giervalk in een kort tijdsbestek op internationaal niveau. 
Intussen zette René Verheyen zich in voor de veldornithologie, de natuurbescherming en de 
vogelbescherming in het bijzonder.  
 
Hij gaf een reeks van acht boeken uit over de vogels van België: De Spechten en de Koekoeken van 
België, De Dag- en Nachtroofvogels van België, De Zangvogels van België (2 delen), De Steltlopers van 
België, De Duiven en Hoenders van België, De Watervogels van België en De Eendvogels van België. Een 
uniek compilatiewerk, waarin ecologie, anatomie en biologie uitvoerig aan bod komen, aangevuld met 
persoonlijke observatiegegevens. Deze boeken verschenen in het Nederlands en het Frans, werden 
meerdere malen herdrukt en telkens aangepast, waarbij de allerlaatste gegevens verwerkt werden.  
 
De kritieken waren lovend. Na het verschijnen van De Dag- en Nachtroofvogels van België (1943) 
schreef G.C.A. Junge: 
 "Betrekkelijk snel volgen de deelen van deze serie elkaar op, een mooie prestatie wanneer 
 men bedenkt hoeveel werk er in zoo'n uitgave zit. De beide vorige deelen werden reeds 
 aangekondigd in Ardea 31, p. 292. Ook in dit deel is weer een groote hoeveelheid literatuur 
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 verwerkt en compact 
samengevat. Jammer aIleen dat de 
literatuurlijst niet aIle in het boekje 
genoemde publicaties bevat, hetgeen 
het opzoeken van de gebruikte 
bronnen wel zeer bemoeilijkt. 
Overigens een zeer 
aanbevelenswaardig boekje."469 
 
Naar aanleiding van de twee delen 
van De Zangvogels van België (1944 & 
1948) en De Steltlopers van België 
schreef dezelfde recensent: 
 "Na een lange onderbreking 
door naoorlogse moeilijkheden zijn nu 
snel na elkaar weer twee  delen 
van deze reeks verschenen. De opzet is 
geheel gelijk aan de reeds vroeger 
verschenen afleveringen […]. In het 
deel dat de steltloper behandelt 
worden eveneens vogels als bv. rallen, 
reigers, ooievaars en trappen 
behandeld. Er is weer veel aandacht 
besteed aan de  compilatie van 
gegevens over de biologie der soorten. 
De Belgische ringgegevens en de  
terugmeldingen in België van in het 
buitenland geringde vogels zijn 
verwerkt, terwijl eveneens de faunistische gegevens up to date gebracht zijn. Enige reeds vroeger door 
VERHEYEN beschreven subspecies van in België voorkomende zangvogels lijken mij nog wel nadere 
bevestiging te behoeven. Met belangstelling zien wij uit naar de volgende delen, die deze reeks moeten 
besluiten; alsdan zullen wij een recent overzicht hebben van de Belgische avifauna."470  
 
Het samenbrengen van gepubliceerde gegevens in combinatie met eigen materiaal en de resultaten 
van het ringwerk werd uitermate geapprecieerd. Het was alsof wij de achterstand op Nederland in 
sneltreintempo hadden goedgemaakt en taxonomisch zelfs een voorsprong geboekt hadden. 
 
Na de publicatie van De Duiven en de Hoenders, alsook de Snorvogels en de Zitvoetigen van België. 
(1950) en De Watervogels van België (1951), met uitzondering der Eendvogels en van de Steltlopers, 
waaraan een apart boek gewijd werd kon Junge als volgt besluiten: 

"Met het verschijnen van deze beide afleveringen heeft VERHEYEN zijn taak voltooid en zijn wij 
in het bezit van een modern overzicht van de Belgische avifauna. Het eerst vermelde deeltje 
behandelt behalve de duiven en de hoenders ook de nachtzwaluwen, gierzwaluwen, ijsvogels, 
bijeneters, hoppen en scharrelaars. Het tweede de futen en duikers, de aIken, meeuwen, 
aalscholvers, stormvogels en de zeezot (Jan van Gent). Evenals bij de reeds vroeger verschenen 
delen […] gaan aan de systematische en faunistische gegevens enige hoofdstukken over de 
algemene biologie van deze groepen vooraf. Vooral voor ons Nederlanders is deze serie over 

 
469 Ardea, 32 (3-4): 280. 
470 Ardea, 38 (1-2): 87. 
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de Belgische avifauna waardevol en wij mogen de schrijver weI geluk wensen met het 
volbrengen van zijn taak."471 

 
René Verheyen was zeer belezen en bezat een verbazend geheugen. Kleine details die hem, tijdens 
een onderhoud met ornithologen, ter ore waren gekomen, waren in de volgende herdruk terug te 
vinden.  
 
Verheyen heeft ook het prachtige werk voorbereid over de eieren van Belgische vogels, Oologica 
belgica (1967) Het boek, dat geïllustreerd werd door 72 aquarelplaten van Paul De Vree, werd postuum 
uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. Het manuscript was al 20 jaren 
eerder klaar maar de noodzakelijke fondsen waren nog niet verzameld wanneer R. Verheyen in 1961 
overleed. Het werk geeft een systematische beschrijving van de eieren en de broedkenmerken 
(habitat, nestplaats, broedperiode…) van alle soorten die in België broedend werden waargenomen 
van 1900 tot 1964.  
 
René Verheyen werd internationaal geapprecieerd. Hij was corresponderend lid van de Deutsche 
Ornithologen Gesellschaft en van de American Ornithologists' Union. Voor de Nederlandse 
Ornithologische Vereniging heeft hij tweemaal een lezing gehouden, eenmaal tijdens de viering van 
het vijftigjarige bestaan472 op 26 mei 1951 in Bergen (Noord-Holland), de tweede maal op 1 oktober 
1955 te Utrecht, waar hij speechte en een film vertoonde over "Vogeltrek op de evenaar"473. Hij was 
heel goed bevriend met K.H. Voous omdat beide ornithologen een gezamenlijke interesse betoonden 
voor de studie van de geografische variatie en de ondersoortvorming van West-Europese 
vogelsoorten. In het voorjaar van 1946 bespraken en bestudeerden zij in Brussel allerlei taxonomische 
problemen. Hoewel zij dezelfde ideeën waren toegedaan, bleven ze in de praktische toepassing van 
de wetenschappelijke naamgeving op opmerkelijke wijze verschillen. Voous zal in 1962, als gemeend 
eerbetoon, een overlijdensbericht474 publiceren in Ardea.  

 
André Rappe maakte in een brief aan Dr. Jozef Spaepen een 
vergelijking met een literaire en artistieke beweging die een 
scharniermoment betekende:  
"une revue peut engendrer, soutenir, développer un 
mouvement scientifique, tout autant un mouvement littéraire. 
De même que dans les lettres belges on a qualifié la 
génération de 1880 de ‘génération de la Jeune Belgique’, ainsi 
emploiera-t-on un jour, peut-être, l’expression de ’génération 
du Gerfaut’, pour les ornithologistes belges de la seconde 

moitié du XXe siècle."  
 

Waarop Spaepen terecht concludeerde "Indien deze voorspelling bewaarheid wordt dan is dit 
ongetwijfeld in hoge mate aan Verheyen te danken."475  
 
Op 11 december 1965 werd, na overleg met de Ornithologische Vereniging De Wielewaal en de Waalse 
zustervereniging Aves, door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel, 
het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité opgericht (B.A.H.C.) onder voorzitterschap van René 
Verheyen. Bij de ornithologen die onder Verheyens vleugels zijn groot geworden, rekenen we zeker 
Roger Arnhem en Paul Herroelen.  
 

 
471 Ardea, 40 (1-2): 107 
472 Ardea, 41, (1-4), 1954: 353-354. 
473 Ardea, 44 (4), 1956: 307-308. 
474 Ardea, 50 (3-4), 1962: 145-146. 
475 Spaepen J., 1962. In memoriam Prof. Dr. René Verheyen. De Giervalk, 52 (2): 252. 

                    André Rappe 
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Deze twee hebben een belangrijke rol gespeeld na het overlijden van R. Verheyen. Vrijwel onmiddellijk 
werd besloten een redactiecomité op te richten bestaande uit enkele trouwe medewerkers van De 
Giervalk: Willy Delvingt, Jan Hublé, Ludovic Nef, André Rappe, Jozef Spaepen en Paul Herroelen. Graaf 
Léon Lippens bleef zijn steun verlenen, in de mate dat zijn ambt als burgemeester van Knokke dit 
toeliet. Het tijdschrift veranderde uiterlijk niet van uitzicht maar alsmaar meer korte bijdragen werden 
uitgebouwd tot volwaardige artikels. Hierdoor werd de wat rommelige, soms te anekdotische rubriek 
"Korte waarnemingen" tot ongeveer ééntiende teruggeschroefd. Verder werden bijdragen uit andere 
tijdschriften voortaan kort samengevat. Roger Arnhem werd door André Capart, directeur van het 
Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel, aangezocht om samen met Rudolf 
Verheyen het ornithologische onderzoek te leiden. Arnhem heeft zich belast met de publicatie van Het 
jaarverslag van het Belgisch ringwerk.   
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9 Gelegenheidsornithologen 
 

9.0 De Eerste Wereldoorlog en ornithologische interesse 
 
In 1916 merkte de Zwitserse ornitholoog Albert Hess in een korte bijdrage terecht op dat bij het 
doornemen van tijdschriften en vakliteratuur men vaststelt dat de ornithologische interesse tijdens de 
Eerste Wereldoorlog niet geluwd was, integendeel zelfs. "Oft genug befassen sich Soldaten in den 
Schützengräben, auf dem Marsch mit der Beobachtung des Vogelwelt, die dies vorher nicht getan 
haben."476 De ornithologie kreeg een impuls want een aanzienlijk deel van "den bekannteren 
Ornithologen" bevonden zich aan het front en hebben daar hun activiteiten verder gezet. "Auch bei 
den Internierten dürfte die Ornithologie Interessenten finden", voegde Hess eraan toe. Het was, tussen 
het oorlogsgeweld door, ook de enige vorm van ontspanning die zich aanbood.  
 
Sommige van deze ‘gelegenheidsornithologen” werden regelmatig overgeplaatst en voorzagen de 
gespecialiseerde tijdschriften van unieke en waardevolle bijdragen, waarin niet uitsluitend een 
opsomming werd verschaft van waargenomen soorten maar tevens randbemerkingen, aan beide 
zijden van de frontlinie, werden neergeschreven over de invloed van het oorlogsgeweld op de 
avifauna. Jammer genoeg was dit, volgens Hess, in Zwitserland ondenkbaar: 
 "Man darf wirklich annehmen dass z.[um] B.[eispiel] in Deutschland die Vogelkunde durch 
 den Krieg einen Impuls erhalten wird, obschon gegenwärtig die Vereine unter den 
 Zeitverhältnissen, wie überall, zu leiden haben. […] Bedauerlich ist nur, dass er uns in der 
 Schweiz nicht möglich ist, während die Verhältnisse zur Ausbreitung der Kentnisse über die 
 Vogelwelt besser auszunützen."477 
 
Andere ornithologen ergerden zich aan de aanstekelijke stropersmentaliteit van sommige soldaten, 
vooral uit Zuid-Frankrijk. Zo schreef een burger:  
 "Rien de bien nouveau en ce moment; les Oiseaux nichent normalement mais, hélas! Que de 
 vides et que de destructions barbares et inutiles par ces grands enfants du Midi. Je les 
 considère comme des enfants, ils agissent si promptement, sans réflexion aucune, qu’on voit 
 que c’est un péché d’habitude; voient-ils un nid, vite ils l’arrachent de l’arbre ou de l’arbuste 
 où il repose, l’emportent avec les œufs ou les petits pour les montrer triomphalement à leurs 
 camarades. […] Depuis la guerre, les Méridionaux sont mélangés aux Normands, aux Lorrains, 
 aux Comtois, etc., et les premiers ont enseigné aux autres le moyen de capturer sans grand 
 danger telle ou telle espèce, gibier ou non."478 
 
De jacht in mediterraan Frankrijk had reeds in de 19de en het begin van de 20ste eeuw een kwalijke 
reputatie bij onze zuiderburen. In een eerdere publicatie hebben we de geschiedenis en de technieken 
van de jacht in de Provence uit de doeken gedaan479. In het Zuid-Westen worden andere methoden 
gebruikt maar de gevolgen waren – en zijn – nog steeds dramatisch. 

 
 
 
 
 
 

 
476 Hess A., 1916. Krieg und ornithologisches Interesse. Der Ornithologische Beobachter, 14 (5): 80. 
477 Ibidem. 
478 Un ami des oiseaux, 1917. Les destructions des Oiseaux et de Nids dans la zone des armées. Revue Française d’Ornithologie, 
5: 127. 
479 Belis W., 2015. La chasse en Provence: synthèse bibliographique. Faune & Nature, 49. 
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9.1 Oliver V. Aplin 
 
De Britse wereldreiziger, ornitholoog, natuurkundige werd geboren in 1858 en 
overleed in 1940. Hij woonde zijn hele leven in Oxfordshire en toonde een 
levendige belangstelling voor de natuur van het graafschap. Maar zijn 
interesse ging ook uit naar planten en insecten. Hij publiceerde regelmatig 
bijdragen over de avifauna van Oxfordshire in The Zoologist, van 1894 tot 
1916, toen het tijdschrift ophield te bestaan. O.V. Aplin is waarschijnlijk het 
best gekend als de auteur van Birds of Oxfordshire, gepubliceerd in 1889, bij 
Clarendon in Oxford.  
 
Oliver of Olivier Vernon Aplin was in 1899, dus nog vóór het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog, te gast in ons land. Hij valt daardoor nog onder de noemer 
“gelegenheidsornitholoog”: 

 "I spent a few days in June 1898 (2nd – 10th) in the valley of the Meuse, staying at Dinant, and 
exploring the main valley from Houx to Givet just over the French frontier and parts of the 
beautiful valley of the Lesse up to Houyet. […] From the 10th to the 14th of June I was at 
Mechelen, in a flat rich Flemish country. The sandly land around Mechelen is very highly 
cultivated and corn-fields varied by many acres devoted to the cultivation of asparagus and 
other vegetables for the great marché of Mechelen, […]. But the country is well wooded with 
lines of poplars and plantations. There are grass marshes alog the tidal, embarked Dyle and 
elsewhere, and willow and alder along the drains. But the coutry is densely populated […] I was 
not therefore surprising to find that resident birds are scarce."480  

 
Zijn verblijf was uiteraard zeer kort maar zijn verwachtingen hoog: 
 "Some of the birds which I did not see in the district are worth remarking upon; for although I 
 may have overlooked some of them, others are, from their habits in early June, so 
 conspicuous, that I do not think I could have failed to detect them had they been present, or 
 present in any but very small numbers"481 
 
Onder de soorten die hij hoopte waar te nemen maar die hij niet te zien kreeg in de buurt van Houyet 
en Hastière waren o.a. Grote Lijster, Zwarte en Gekraagde Roodstaart, Braamsluiper, Staartmees, 
Notenkraker, Grauwe en Bonte Vliegenvanger, Goudvink, Grauwe Gors, Roek en Torenvalk. Enkele 
soorten, o.a. Staartmees, Grauwe en Bonte Vliegenvanger en Roek, kon hij toch in de omgeving van La 
Roche waarnemen. De Torenvalk had hij er talrijker verwacht, "I expected it would be common about 
the cliffs." Aplin vermoedde wel dat hij de andere soorten over het hoofd had gezien: "[…] I hardly 
think I could have overlooked the other six species." Onder de tientallen waargenomen soorten, 
beschrijft hij ondermeer uitvoerig de Spreeuwen die in Mechelen hun intrek hadden genomen op de 
toren van de Sint-Romboutskathedraal en de Gierzwaluwen: die "swarmed in great numbers round the 
huge cathedral tower". Vele waarnemingen verrichtte hij aan de Dijle en in de Mechelse kruidtuin, het 
grootste openbare park in de historische binnenstad. Tijdens zijn verblijf in Vlaanderen bracht hij een 
kort bezoek aan de Antwerpse Zoo. Deze was, volgens dokter Friedrich Knauer "dem grössten 
Handelstiergarten auf dem Continente, die einzelnen Arten in vielen Exemplaren beherbergend"482. 
Knauer had de dierentuinen van Graz, Marburg, Praag, Dresden, Chemnitz, Leipzig, Halle, Berlijn, 
Hamburg, Bremen, Hannover, Aken, Keulen, Frankfurt, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen 
bezocht en kon bijgevolg vergelijken. Hij was van oordeel dat de Antwerpse zoo niet kon optornen 

 
480 Aplin O.V., 1899. Notes on the Birds of Belgium. The Zoologist, 4 (3): 149 en 160-161. 
481 Aplin O.V., 1899. Art. cit.: 150. 
482 Knauer F., 1889. Eine Instructionsreise nach der Adria, nach Nord-deutschland, Holland, Belgien und Westdeutschland. 
Mitteilungen des ornithologischen Vereins in Wien, 13: 332. 
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tegen deze van Amsterdam, Utrecht en Hamburg maar het soortenaanbod vond hij wel 
overweldigend:  

"[ich] fand ein sehr reich besetzes Reiherhaus, Raubvögel in vielen Arten (daruter 2 alte 
Baltgeier und eine schöne Schneeeule), prächtige Strausse, 7 afrikanische Strausse von seltener 
Grösse, 10 Rhea, Kasuare, auch zwei weisse Exemplare, ein mit den seltensten Racen besetztes 
Hühnerhaus (Antwerpen überrascht bei den grossen Geflügelaustellungen stets durch die 
Beschickung mit Neuheiten auf diesem Gebiete). Eine grosse Vogelvolière fiel durch die in 
derselben angebrachten, respective wachsenden grossen, vielästigen Bäumen auf."483 

 
Geïnteresseerden hadden de mogelijkheid om vooraf de brochure Promenade au jardin zoologique 
d’Anvers van Eugène Gens484 te raadplegen. Bijna honderd pagina’s van deze publicatie waren gewijd 
aan de vogels en de oölogische collectie van de Antwerpse zoo.  
 
In de "bois de Roquet" in de omgeving van Dinant, meende hij van 2 tot 10 juni 1898 een koppel 
Bergfluiter Phylloscopus bonelli te hebben waargenomen. Dit geval werd sceptisch onthaald door 
Lippens en Wille (1972). Het zou verbazend geweest zijn dat een ervaren ornitholoog - Aplin had de 
soort uitvoerig bestudeerd in kurkeikbossen in het Tunesische deel van het Atlasgebergte - zich zou 
vergist hebben485. Hij verbleef er van januari tot en met juni 1895. Het BAHC aanvaarde deze 
opmerkelijke waarneming van Bergfluiter – de volgende zou pas in 1966 plaatsvinden - als de eerste 
van deze soort voor ons land.  
 
Van zijn verblijf in België onthouden we dat ene bijzonder waardevolle artikel in The Zoologist486.  
 
Aplin genoot van een uitstekende reputatie. Philip Lutley Sclater, oprichter en redacteur van het 
gezaghebbende tijdschrift van de Britse Ornithologische Unie The Ibis en secretaris van de Zoological 
Society of London van 1860 tot 1903, schreef over hem: 
 "will you allow me to say that the letter which you kindly inserted under this head in your 
 issue of December 24, 1891 (p. 174), has brought me many replies? After considering them, I 
 have made arrangements with Mr. O. V. Aplin (member of the British Ornithologists' Union, 
 and author of "The Birds of Oxfordshire'') to proceed to Uruguay in August next. Mr. Aplin will 
 reside for six months on an estancia in the province of Minas and devote himself primarily to 
 birds, but will also collect insects and plants."487 
 
Bij zijn overlijden las men in Ibis: "Our Union has lost its third oldest member by the death of Oliver 
Vernon Aplin […]."488 Voor British Birds verzorgde Bernard William Tucker een lovend 
afscheidswoord489. 
 

 
 
 

 
483 Knauer F., 1889. Op. cit. : 332-333. 
484 Anvers, J.-E. Buschmann, 1861. 
 485 "Bonelli's Warbler undoubtedly breeds in North Tunisia, although I never took a nest of the species there myself. Mr. 
Aplin, however, met with it constantly in the oak-woods of Ghardimaou and El-Fedja during the nesting season, and Baron 
Erlanger found young birds of the species in July in the woods near Souk-el- Arba."  schreef J. I. S. Whitaker,  1905. The Birds 
of Tunisia being a history of the birds found in the regency of Tunis, R.H. Porter, London, volume 1, 107. De Tunesische 
waarnemingen van Aplin werden gretig gebruikt door Carlo Freiherr von Erlanger in zijn artikel "Beiträge zur Avifauna 
Tunesiens" (Journal für Ornithologie, 47 (6) 1899: 257) en door Whitaker, "On Tunesian birds", Ibis, 7 (1) 1895: 95). Aplin 
kende wel degelijk de soort. 
486 Notes on the Birds of Belgium. The Zoologist, 4 (3), 1899: 149-163. 
487 Nature, 45 (1160), 1892: 269. 
488 Anoniem, 1941. Obituary. Ibis, 83 (1): 86. 
489 Tucker B. W., 1941. Oliver Vernon Aplin Obituary. British Birds 34 (11): 242–243. 
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9.2 Josef Gengler 
 
Josef Gengler490 werd geboren op 13 april 1863 in het Duitse Erlangen. Hij overleed er op 27 april 1931. 
Gengler was een Beierse ornitholoog en huisarts. Zijn vader, Heinrich Gottfried Philipp Gengler was 
jurist en hoogleraar aan de universiteit van Erlangen. Gengler was van kindsbeen af begeesterd door 
alles wat met natuur te maken had, meer bepaald inheemse vogels. Daarom studeerde hij gelijktijdig 
wetenschappen en geneeskunde aan verscheidene Duitse universiteiten en legde hij zich al snel toe 
op ornithologie. Gengler was in 1871 één van de eerste leden van het pas opgerichtte Ornithologischen 
Vereins München, wat later werd omgedoopt tot Ornithologische Gesellschaft Bayern. Hij was zeer 
actief in de Beierse ornithologische vereniging en was geruime tijd redacteur van het tijdschrift. 
Gedurende de periode dat hij militair arts was, zette hij zijn ornithologisch onderzoek in Zuidoost-
Europa verder en publiceerde na de oorlog een aantal werken over de avifauna van de Balkan. Josef 
Gengler bracht een uitgebreide collectie van meer dan 3000 balgen bij elkaar, die hij in 1928 afstond 
aan de deelstaat Beieren. In deze verzameling zaten ook exemplaren die hij in België had bemachtigd:  
 "Diese Sammlung enthielt neben herrlichen Serien bayerischer Brutvögel und einzelner 
 Seltenheiten aus der Fauna Bayerns, vor allem die gesamten Aufsammlungen aus den 
 Kriegsjahren aus Belgien und Frankreich, aus Rußland, Polen, Ungarn, Serbien, Mazedonien 
 und der Türkei."491 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vertoefde hij, op vrijwillige basis, in het zuidoosten van ons land, als 
militaire arts:  

"Von August 1914 bis April 1915 durchzug ich einen kleinen Teil des südöstlichen Belgiens, dann 
das Maastal und kam bis hinein in den Argonnenwald. Wenn auch die Jahreszeit für 
ornitholgische Beobachtungen keine besonders günstige war, so konnte ich doch manches 
sehen, auch erlegen was vielleicht auch für andre Fachgenossen Wert hat."492  

 
Hij had de gelegenheid om ook andere landsdelen te bezoeken maar hij was niet tevreden over het 
resultaat: 

"Dreimal konnte ich in Belgien beobachten und sammeln, und zwar zu allen Jahreszeiten. 
Dennoch ist es mir nicht möglich, ein vollständiiges Bild der Avifauna dieses Landes zu geben, 
da mir einige groβe Strecken desselben vollkommen unbekannt geblieben sind. 
Ich durchzog zuerst Belgien vom 28. September 1914 bis zum 15. April 1915, längeren und 
oftmaligen Aufenthalt in Virton und Lamerteau nehmend, dann wieder vom 2. April mit 25. Juli 
1916. In dieser Zeit zog ich nur umher, nirgends mich länger als Stunden aufhaltend. Zum 
drittenmal führte mich das Schicksal nach Belgien am 9. April 1918. Ich nahm hier längeren und 
wiederholten Aufenthalt in Leers, Brüssel, Virton, Marbehan und Vilvoorde und verlieβ das Land 
endgültig am 13. November 1918."493 

 
Naast zijn waarnemingen in de vrije natuur had hij ook balgen bestudeerd en zijn plannen waren 
groots:  

"auch in den groβartigen Sammlungen des Museums in Brüssel wiederholt eingehende Studien 
gemacht und mich besonders mit der dort aufgestellten belgischen Heimatsammlung 
beschäftigt. Eine ganze Reihe belgischer Vögel gelang es mir auch zu sammeln und als Bälge in 
meinen Freistunden zu präparieren. Diese gesammelten Stücke werde ich jedesmal bei der 
betreffenden Form mit Datum, Geschlechts- und Ortsangabe aufführen. Desgleichen will ich, 
soweit dies mir möglich ist, eine kurze belgische Literaturangabe dazusetzen."494  

 
490 Laubmann A.L., 1931. Dr. Josef Gengler (1863- 1931). Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. 19 (2-
3): 380-383. 
491 Laubmann A. L, 1931. Art. cit.: 382. 
492 Gengler J., 1916. Kriegsbeobachtungen aus Belgien und Frankreich. Journal für Ornithologie, 64 (3): 398. 
493 Gengler J., 1918. Ein Beiträg zur Avifauna Belgiens. Archiv für Naturgeschichte, 10: 84. 
494 Gengler J., 1818. Art. cit.: 84-85. 
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Gengler betreurde het dat hij zijn veldwaarnemingen vroegtijdig moest stopzetten:  

"Als das eigentliche Früjahr einsetzte und die ersten Vorboten erschienen musste ich Frankreich 
verlassen und meine Tätigkeit nach Galizien verlegen. So bleibt dies Vogelbild ein recht 
unvollständiges."495 

 
Begin mei 1915 vertoefde hij in Hongarije en in augustus van hetzelfde jaar vinden we hem terug in 
het Spaanse Gallicië496. In september werd hij overgeplaatst naar het Oostfront: 
 "Von September 1915 bis Februar 1916 zog ich mit meinem Lazarettzug in den weiten ebenen 
 Gegenden des an Deutschland grenzenden Rußland umher […]."497 
 
Hij wist toen nog niet dat hij naar ons land zou terugkeren en zijn taak zou kunnen verderzetten: 

"Eines schönen Tages im März wurde meine Versetzung von Osten nach Westen bekannt 
gegeben, und do wanderte ich wieder durch Belgien nach Frankreich. Ich konnte die Anfang 
April 1915 abgebrochenen Beobachtungen wieder im April 1916 aufnehmen und mit mit den 
Brütvögeln vertraut machen. So reiste ich in Belgien und in einem Teil des französischen 
Departement du Nord von Anfang April bis Anfang August umher."498 

 
Tijdens zijn tweede verblijf in ons land verrichtte Gengler waarnemingen in o.a. Corswarem, Jemeppe-
sur-Meuse, Fexhe, Pepinster, Momalle, Nasproué en Welkenraedt in de provincie Luik; Schaarbeek, 
Zaventem, Landen, Korbeek-Lo, Herent, Veltem-Beisel, Lembeek, Ezemaal, Lombeek, Buizingen, Sint-
Martens-Bodegem, Tienen, Brussel in Vlaams-Brabant; Mons, La Louvière, Nimy, Farciennes, Obourg, 
Ghlin, Saint-Ghislain en Doornik in de provincie Henegouwen; Tamines en Namen in de gelijknamige 
provincie; Gingelom (prov. Limburg); Balen (prov. Antwerpen) en Hillegem (Oost-Vlaanderen). 
 
Terwijl Aplin de schaarsheid aan broedvogels vaststelde in het Mechelse, deed Gengler een 
gelijkaardige vaststelling als hij de vergelijking maakte met andere streken die hij bezocht had:  

"Die hier gesehenen Landstriche sind ja, mit den später durchzogenen Gegenden von Galizien, 
Polen oder Wolhynien verglichen, unendlich arm an Vögeln, daher gelang es mir nur 85 Formen 
sicher festzustellen und von 28 Belegstücke zu erhalten."499  

 
Bij de belangrijkste observaties die hij deed was er deze van een koppel Grijskopspecht in de 
kloostertuin van Rouvroy, bij Virton in april 1915: "sie hackten auf dem Bodem wie Grünspechte".  
 
Gengler was in België beland nadat hij in het voorjaar van 1915 van Frankrijk naar ons land werd 
overgebracht. Wanneer hij op "eines schönen Tages im März [1915]" werd overgeplaatst van het 
oosten naar het westen, "konnte [Ich] die Anfang April 1915 abgebrochenen Beobachtungen wieder 
im April 1916 aufnehmen und mich mit den Brütvögeln vertraut machen."500 Hij was aanvankelijk 
gekazerneerd in Lamorteau, in het uiterste zuiden van de provincie Luxemburg. Uit deze periode zijn 
enkele brieven van hem bewaard. Uit een brief van 31 december 1914 vernemen we o.a. dat hij in 
Lamorteau de aanleg van een privécollectie opgezette vogels startte en dat zijn verwachtingen zo hoog 
gesteld waren dat de oorlog nog best een tijdje mocht duren:  

"Trotz Kanonendonner, Granatfeuer und Jammer und Elend habe ich jetzt eine Anzahl Bälge 
aus den belgischen-französischen Grenzstrichen gesammelt. Es gibt viel hier. Sollte der Krieg – 

 
495 Gengler J., 1916. Art. cit.: 412. 
496 Gengler J. 1916. Ornithologische Beobachtungen aus Österreichisch-Schlesien, Ungarn und Galizien. Verhandlungen der 
Ornithologischen  Gesellschaft Bayern, 12 (4): 215–237. 
497 Gengler J., 1916. Herbst- und Winterbeobachtungen in Russisch-Polen, Wolhynien und Westrussland. Ornithologisches 
Jahrbuch, 27 (3): 63. 
498 Gengler J., 1917. Weitere Kriegsbeobachtungen aus Belgien und Frankreich. Ornithologische Monatsberichte, 25: 4. 
499 Gengler J., 1916. Ibidem. 
500 Gengler J., 1917. Art. cit.: 4. 
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was Got verhüten moge – noch bis zum Sommer dauern, werde ich eine ganze Lokalsammlung 
zusammenbringen; andere Formen wie in Deutschland sind es nicht."501  
 

Niet alleen in België maar ook in Frankrijk, Polen, Rusland, Turkije, Servië, Macedonië en Wolynië, een 
historische regio in het westen van Oekraïne, had Gengler vogels verzameld. Hij had zo zijn eigen 
ideeën over het voorkomen en de geografische spreiding van ondersoorten en hoopte "nach dem 
Kriege […] diese Ausbeute zu bearbeiten. Ob ich damit die Zweifler und Nörgler [mopperaars] bekehre, 
weiss ich nicht "502 
 
Alles op de keper beschouwd was hij uiteindelijk toch opgetogen over de diversiteit van de avifauna in 
Wallonië. Zo schreef hij op 11 maart 1915 vanuit Montmédy : 

 "Die Vogelwelt ist hier recht interessant, obwohl ich bis jetzt eigentlich nur Herbst und Winter 
kenne; aber ich glaube – leider! – ich werde auch noch die Brutvögel kennen lernen.[…] 
Vielleicht kann es nach dem Frieden einmal eine Arbeit geben, die auch andere Herren 
interessiert."503  

 
Later zou hij deze uitspraak veralgemenen, alleen roofvogels waren niet zo talrijk: 
"Als Vorbemerkung [op zijn geplande literatuuroverzicht van de Belgische ornithologie] möchte ich 
anführen, daβ trotz des mehrere Jahre währenden Krieges mit all seine Unruhe, seinem Lärm und den 
fortwährenden Veränderungen überall in Belgien von der Front zur Ostgrenze ein Reiches Vogelleben, 
besonders von Kleinvögeln, herrschte, und nur Raubvögel spärlich auftraten."504 
 
In een ander artikel zou Gengler zijn uitspraak over roofvogels herzien (cfr. Martin Handmann). Helaas 
liep het anders voor hem: een grondige studie van de Belgische avifauna en het geplande 
literatuuroverzicht bleven dromen. In een brief van 24 april 1915 uit Bischofswerda, in de deelstaat 
Saksen, schrijft Gengler:  

"Leider wird es mir nun nicht mehr vergönnt sein, die Ornis der französisch-belgischen 
Grenzstriche vollenden zu können, denn ich stehe hier bei Dresden und warte auf Befehl zum 
Vormarsch. Nach Frankreich scheint dieser letzere nicht zu gehen. Die kleine Sylvien, Laniiden, 
Pirol, Schwalben und Segler fehlen mir noch. In 14 Tagen hätte ich alles fertig machen können. 
So muss ich jetzt nach 8 Monaten dem Westen Lebe wohl sagen. Es geht eben nicht alles nach 
Wunsch!"505 

 
Gengler had niet onmiddellijk een verklaring maar hij stelde vast dat "Obwohl es dort oft mit 
Fliegerbomben recht lebhaft zuging, wimmelte es von Vögeln."506 Het zal al snel duidelijk worden dat 
hij niet alleen verontwaardigd hierover was.  

 
 

9.3 Hans Heinrich Böker 
 
Böker werd op 14 november 1886 in de Mexicaanse stad Ciudad geboren en overleed in Keulen op 23 
april 1939. Hij was een wereldberoemde zoöloog die zich specialiseerde in anatomie. Hij was een 
voorstander van het Lamarckisme, een in brede wetenschappelijke kring aanvaard idee dat een 
individueel organisme karakteristieken, die het verworven heeft tijdens zijn leven, aan zijn 
nakomelingen kan doorgeven. Het staat ook bekend als zachte evolutie. Het maakte deel uit van de 
theorie over biologische evolutie die door de Franse bioloog Jean-Baptiste Lamarck werd voorgesteld 

 
501 Gengler J., 1915. Notizen aus Feldpostbrieven. Ornithologische Monatsberichte, 23: 88. 
502 Gengler J., 1916. Art. cit.: 402 
503 Gengler J., 1915. Notizen aus Feldpostbrieven. Ornithologische Monatsberichte, 23: 89. 
504 Gengler J., 1818. Art. cit.: 85. 
505 Gengler J., 1915. Art. cit.: 90. 
506 Gengler J., 1916. Art. cit.: 402 
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in de 19de eeuw. Sinds Darwins publicatie over de theorie van natuurlijke selectie werd het 
Lamarckisme in diskrediet gebracht.  
 
Frankrijk was voor Böker geen onbekend terrein. Vanaf 1912 had hij, naast de Canarische eilanden en 
Noord-Afrika als bestemming, ook een ornithologische reis ondernomen naar Corsica. Zijn 
reisdagboek, gepubliceerd in 1914 in het tijdschrift Ornithologische Monatsschrift, behoort tot één van 
de belangrijkste bijdragen van buitenlandse ornithologen over de avifauna van het Ile de beauté.  
 
Böker had het geluk in het najaar van 1916, als arts, naar huis te mogen terugkeren na twee jaar te 
hebben doorgebracht aan het front. "Ueber zwei Jahre habe ich so gut wie unterbrochen in Frankreich 
und, allerdings nur zu sehr geringem Teil, auch in Belgien ornithologischen Beobachtungen machen 
können."507 Van augustus tot en met september 1914 was hij gekaserneerd in de omgeving van 
Baccarat, bekend om het gelijknamige kristal, in de regio Lotharingen. Van oktober 1914 tot juni 1915 
werd hij overgebracht naar Noord-Frankrijk, meer bepaald naar de streek van Hénin-Liétard en Lens, 
in het departement Pas-de-Calais, om vervolgens de laatste fase van zijn verblijf door te maken in de 
Champagnestreek, van juli 1915 tot november van datzelfde jaar en tenslotte in de Argonne, tot 
oktober 1916. In 1915 en 1916 publiceerde hij een eerste reeks waarnemingen maar de titels, "Aus 
Nordfrankreich" en "Der Herbstzug bei Reims 1915"508, laten duidelijk verstaan dat geen enkele op 
Belgische bodem geschiedde. Zijn Belgische observaties schreef hij pas in 1917 neer. 
 
Zijn waarnemingen in ons land vonden plaats tijdens korte verblijven, net over de grens. Dit kaderde 

in zijn verblijf in Artesië, in de Franse regio Nord-Pas-de-
Calais van oktober 1914 tot halverwege juni 1915. Zo was 
hij op 10 oktober 1914 in Brugge en op 13 en 14 oktober 
1916 in Oostende. Twee steden waar hij onder de indruk 
was van het aantal Kauwen dat aanwezig was op hoge 
torengebouwen en op 5 oktober 1914 nam hij, vanuit de 
trein, Kokmeeuwen en Ringmussen waar tussen Bergen en 
de Franse stad Valenciennes. Böker was op 14 oktober 1916 
in Brussel, waar hij Staartmezen waarnam: "In Brüssel 
kreuzte ein Flug in der Nähe des Zoologischen Museums eine 
Straße und flog zu der nicht entferntliegenden Böschung 
eines Eisenbahneinschnittes." Of hij het museum bezocht, 
zoals Gengler deed, vermeldt hij niet. Hij heeft 
jammergenoeg de invasie van Notenkrakers gemist die 
Frankrijk overspoelde aan het einde van 1914 en waarvan 
er verscheidene in de omgeving van Saint-Omer gevangen 
werden begin december.509  

 
Böker beschouwde zijn waarnemingen als een aanvulling op deze van Josef Gengler:  

"Da ich zum Teil in denselben Gegenden Frankreichs beobachtete, kann ich ihn wohl in einigem 
ergänzen, weil Gengler nur kurze Zeit an der Westfront weilte."510  

 
Als legerarts bleef er Böker niet veel tijd voor waarnemingen over, vandaar dat zijn lijst ook geen 
exhaustieve avifauna weergeeft:  

 
507 Böker H., 1917. Ornithologische Beobachtungen in Frankreich und Belgien 1914-1916. Ornithologische Monatsschrift 42 
(8): 211.  
508 Böker H., 1915. Ornithologische Monatsberichte, 23 (10): 152-153, 23 (12): 177-178 en 24 (7-8): 103-109. 
509 Van Kempen C., 1914. Capture de Casse-noix dans le Nord de la France. Revue Française d’Ornithologie, 3: 243. 
510 Ibidem. 
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"Meine Beobachtungen waren deshalb meist dem Zufall überlassen, und daraus ist es zu 
erklären, dass man vielleicht die eine oder die andere Art in meiner Aufzählung vermissen 
wird."511  

 
Al bij al besprak hij 100 soorten. Na de Eerste Wereldoorlog heeft Böker zich verder toegelegd op de 
studie van vogelanatomie en de wijze waarop vogels zich voortbewegen: "Die von Bökers Schriften 
ausgehenden Anregungen haben viel dazu beigetragen daẞ die morphologischen Untersuchungen an 
Vögeln seit 1925 mit verstärktem Eifer fortgesetzt und mit Studien der Fortbewegung (Flug, 
Schwimmen, Laufen, Klettern, usw.) der Ernährungsaufnahme, der Balzhandlungen verbunden 
wurden."512 

 
 
 
9.4 Werner Sunkel 
 

Sunkel werd op 10 maart 1893 geboren en overleed op 22 
september 1974. Deze bescheiden autodidact heeft 
baanbrekend ornithologisch werk verricht. Op school 
vertoonde hij reeds een voorliefde voor de vakken 
aardrijkskunde, wiskunde maar vooral biologie interesseerde 
hem. Na de secundaire school vatte hij hogere studies aan in 
Marburg en Munchen. Zijn voorbeelden waren twee 
naturalisten van topformaat: Johann Andreas Naumann en 
Christian Ludwig Brehm. De Eerste Wereldoorlog, tijdens 
dewelke hij het rechteroog verloor, was slechts een intermezzo 
in zijn ornithologische carrière. In 1919 hernam hij zijn studies 
en in 1926 doctoreerde hij met het proefschrift Die Vogelfauna 
von Hessen. Dat was het eerste avifaunistisch overzicht van 
deze deelstaat, bovendien geschreven door één man. In de 
jaren 1920 richtte hij een natuurvereniging op in Hessen 
waarvoor hij alle ornithologische bijdragen verzorgde.  

 
In 1927 verscheen een tweede boek, Der Vogelfang für Wissenschaft und Vogelplege. Vogelvangst 
stond voor hem in het teken van vogelstudie en ringwerk. Van 1932 tot 1971 was hij tevens de uitgever 
van het tijdschrift Der Vogelring. In 1954 volgde het lijvige naslagwerk Die Vögel Hessens, geschreven 
in samenwerking met Ludwig Gebhardt. Deze avifauna zou tot in de jaren 1970 van kapitaal belang zijn 
voor de regionale ornithologen. In het artikel513 dat ons aanbelangt, bespreekt hij 76 soorten. Sunkel 
die reeds twee korte, eerder geromantiseerde bijdragen514 zonder concrete gegevens over 
waargenomen soorten of plaatsvermeldingen, aan zijn verblijf in Vlaanderen had besteed, 
verontschuldigt zich hierin voor het feit dat hij geen volledig overzicht van de avifauna kan verschaffen.  
 
Zijn waarnemingen zijn  

"nur ornithologische Momentaufnahmen […], aufgenommen im Krieg, bei dem militärischen 
Alltagsdienst, dem Postenstehen im Schützengraben, auf dem Märsche von und aus der 
Stellung, oft inmitten widrigster Umstände, bei schlechtem Wetter, bei Artilleriebeschiessung, 

 
511 Ibidem. 
512 Stresemann E., 1996. Die Entwiklung der Ornithologie von Aristoteles bis zur Gegenwart, AULA-Verlag, Wiesbaden: 357. 
513 Sunkel W., 1918. Ornithologische Beobachtungen aus Flandern 1915/16. Verhandlungen der Ornithologische Gesellschaft 
in Bayern, 13: 225-244. 
514 Sunkel W, 1917. Fländrischer Spätsommer. Die Gefiederte Welt, 46: 14-15 en Sunkel W., 1917. Vorfrühling in Flandern. Die 
Gefiederte Welt, 46: 189-190. 
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beim  Früjahrssturm 1915 auf Langemark und St. Julien, aber auch in mancher schönen Stunde 
der Erholung “hinten” in den Ruhequartieren."515  
 
Ook deze beschrijving is niet van romantiek gespeend. Wat ons vooral interesseert is het 
geografische gebied waarin Sunkel zijn waarnemingen deed:  
 
"Mein Beobachtungsgebiet sind die deutschen Stellungen des Ypernbogens516 vor und nach den 
Aprilangriffen 1915 (in dieser Arbeit bezeichne ich mit “Ypernstellung” die deutsche Stellung 
ungefähr zwischen Wieltje517 und Pilkem) ferner das dazu gehörige Hintergelände von St. Julien 
mit dem zerschossenen Feldgehölz, genannt “Granatwäldchen”, und Langemark, ferner 
Poelcapelle, der Hochwald von Houthoulst, die Orte Westroosebeke, Ostnieuwkerke, Hooglede, 
Roulers [Roeselare], Rumbeke, Staden, Gits, Thourout [Torhout], Beveren, Ostende und für das 
Früjahr 1916 dazu noch der Linke Teil des Ypernbogens, die Stellungen bei Zonnebeke, 
Umgebung von Paschendaele, Waterdamhoek (dabei das “Jägerlager”, kleines Truppenlager 
mit zerschossenem Feldgehölz (nur Buschwald) und der Polygonenwald (Buschwald und 
Kiefern), Morslede und schliesslich Gent."518  
 

Nauwkeuriger dan de beschrijving van 
Sunkel kan het niet, al is het kaartje 
geen overbodige luxe. Ook in 
Passendale en Diksmuide in West-
Vlaanderen; Dendermonde; Kerselare, 
deelgemeente van Oudenaarde en 
Heusden, deelgemeente van 
Destelbergen bij Gent, in Oost-
Vlaanderen, heeft de ornitholoog uit 
Hessen waarnemingen verricht. Zijn 
artikel bevat slechts enkele 
kustwaarnemingen: "die flandrische 
Küste kenne ich auch nur von einem 
Tagesausflug nach Ostende."519 Sunkel 
betreurde de beperkte 
bewegingsvrijheid. Vergat hij waarom 
hij zich in de Westhoek bevond?  

"Ich kam mit meinem 
Truppenteil  [hij was luitenant 
en compagnieoverste] immer 
nur an dieselben Ort war für 
mich, besonders so lange 
‘Musketier’ war, das 
Haupthindernis einer 
Planmäßigen ornithologischen 
Beobachtung." 

 

 
515 Sunkel W., 1918. Ornithologische Beobachtungen aus Flandern 1915/16. Verhandlungen der Ornithologische Gesellschaft 
in Bayern, 13: 225. 
516 De “Ieperboog” was een uitstulping in het westfront rond de Belgische stad Ieper, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit was 
een een stuk geallieerd grondgebied dat vooruitstak in het Duitse bezette gebied. 
517 Sunkel heeft het over de loopgraven in de omgeving van Wieltje, een gehucht in Sint-Jan, een deelgemeente van de 
Belgische stad Ieper en Pilkem, een gehucht in Boezinge, eveneens een deelgemeente van Ieper. 
518 Sunkel W., 1918. Art. cit.: 225-226. 
519 Sunkel W., 1918. Art. cit.: 226. 
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Zo vond Sunkel het erg jammer dat hij de kust en het vogelrijke binnenland niet had kunnen verkennen. 
In het tweede deel van zijn artikel lezen we:  
 "Benachbare Gegenden wie das Überschwemmungsgebiet bei Dixmuiden und Nieuwport 
 sollen, wie ich kürzlich von einem württemberger Oberstabsarzt erfuhr, viel vogelreicher sein; 
 der betreffende Herr, der länger im dortigen Frontabschnitt war, erzählte von großen 
 Entenflügen, vielen Wasserhühnern, Bekassinen und Wildfasanen, Fischreihern und andere 
 Reiherarten."520 
 
Beschrijvingen van broedgevallen ontbreken in zijn artikels omdat hij in 1915 en 1916, tijdens het 
voorjaar en de eerste zomermaanden, in Duitsland vertoefde. Dat maakte dat hij de status van enkele 
soorten niet met zekerheid kon vermelden. Zo schreef hij over de spreeuw: "Ob flandrische Brutvögel, 
also Standvögel? Ich möchte es annehmen. Der Ringversuch müßte die Frage klären!"  
 
Materiaal verzamelen om het later te bestuderen, zoals enkele van zijn collega’s beoogden, zat er ook 
niet in wegens tijdsgebrek: "Belegexemplare habe ich auch nicht sammeln können, da ich damals noch 
keine Gelegenheit zum Jagen hatte […]." Wel had Werner Sunkel het geluk balgen te gaan bekijken bij 
een opzetter in Beveren in augustus 1916. De Kwartel vermeldt hij tussen haakjes want deze soort had 
hij in 1915 opgemerkt maar… in een kooi aan een raam in Gent. Werd de vogel vet gemest? 
 
De tekst van het artikel is een opsomming van waargenomen soorten met telkens een heel precieze 
vermelding van plaats en datum en als toemaatje wat commentaar over de 
waarnemingsomstandigheden of andere randbemerkingen die interessant kunnen zijn. 
 
Dezelfde precisie vinden we terug in het vervolgartikel dat Sunkel vijf jaren later schreef en waarin hij 
het relaas brengt van zijn verblijf in het Sommegebied: 

"In den Verhandlungen der Ornithol. Gesellsch. In Bayern XIII, Heft 3 veröffentlichte ich meine 
 in den ersten Kriegsjahren in Flandern gemachten Vogelbeobachtungen und will jetzt über die 
 später in Frankreich angetroffenen Vögel berichten. Die Sommeschlacht veranlaßte unsern 
 Abschied vom grünen Flandern und war wenig geeignet zu ornithologischer Tätigkeit. […] Die 
 in Frankreich verlebte Zeit war ornithologisch für mich ergebnisreicher als die flandrischen 
Jahre, da ich als Offizier mehr Bewegungsfreiheit hatte wie früher als Musketier und Korporal. 
So ging ich in Frankreich überall auf die Vogeljagd und sammelte eine gänze Anzahl Kleinvögel 
für befreundete Ornithologen und meine eigene Sammlung. Manche Offiziere  überließen 
mir gelegentlich mal einen erbeuteten Vogel u. dergl. Sonst fand ich im allgemeinen mehr Sinn 
dafür bei meinen Mannschaften, und den Leuten meiner Kompagnie machte es Freude, mich 
bei der Jagd u.s.w. zu unterstützen."521  

 
Sunkel had niet alleen meer tijd en mogelijkheden, hij ontmoette ook een landgenoot en collega 
ornitholoog: "Von anderen Ornithologen, die auch an der Westfront waren, traf ich nur Ludw. Schuster, 
der mich vor Verdun besuchte."  
 
Zoals we verder bij Büsing zullen lezen was het gebruik van spreeuwenpotten bij verscheidene Duitse 
ornithologen opgevallen:  

 
520 Sunkel W., 1918. Art. cit.: 238. 
521 Sunkel W., 1922. Beiträge zur Avifauna Nordfrankreichs. Verhandlungen der Ornithologische Gesellschaft in Bayern, 15: 
98-99. 
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"Die Nachrichten von der Häufigkeit des Stars sind siemlich 
verschieden. Gengler522 sagt ‘ein zahlreicher Brutvogel, obwohl 
er von den Einwohnern durch Aushängen von Nistkästen nicht 
unterstützt wird. Da, wo deutsche Landsturmleute bei ihren 
Wachhäusern Nistkästen ausgehängt hatten, waren sie allen 
bewohnt’ und ‘nirgends sach ich ausgehängte Starrenkasten, 
und doch sangen am 1.IV. Stare in Virton mitten in der Stadt. 
[…]’"523 
 
De bevolking van Noord-Frankrijk, net als in Vlaanderen, was 
niet zozeer natuurvriendelijk ingesteld wel praktisch: 
"Jedenfalls ist der Star als Brutvogel in Nordfrankreich seltener 
als in Deutschland, überwintert aber sehr zahlreich, wobei es sich 

wohl um östl. Und nördl. Beheimatete Schwärme handelt. Nistkasten oder gar –Höhlen à la 
Berlepsch hängt der Franzose nicht aus, wohl aber bisweilen irdene Töpfe ohne Boden, die so 
aufgehängt werden, daß der obere Topfrand an der Hausmauer aufliegt und die Vögel durch 
das Loch im Boden ein- und auschlüpfen können."524 

 

 
9.5 Martin Handmann 
 
Handmann was de zoon van een missionaris. Hij zag het daglicht in het Indische Madras op 18 maart 
1872 en overleed op 10 november 1947 in het Saksische Döbeln. Zijn beroep als oogarts combineerde 
hij met zijn ruime interesse voor de natuur. Ook hij trad nooit echt in de schijnwerpers en stelde zich 
tevreden met bescheiden bijdragen, zoals het artikel525 dat ons hier in het bijzonder interesseert. 
Martin Handmann belandde onverwacht aan het front tussen Lomme en Wambrechies, in de 
omgeving van Rijsel, tijdens de winter van 1914-1915. Hij was totaal onvoorbereid en wat hem het 
eerste opviel was de kaalheid van het landschap: "Eigentliche Wald fehlt in der näheren Umgebung 
westlich und nördlich von Lille Vollkommen. Besonderes sucht man vergebens nach grösseren 
Beständen von Nadelbäumen."526  
 
Naast zijn verbazing was er ook een complimentje: 

 "Grosse verwilderte Gebüschmassen und fast endlose Reihen von natürlichen Zäunen bieten 
der Vogelwelt alles, was nur irgend ein begeisterter Vogelschützer wünschen kann. In dieser 
Hinsicht könnte uns Flandern vorbildich sein. Unsere deutschen Gärtner könnten hier von allem 
das eine lernen, dass man nicht soviel künsteln soll."527  

 
Zijn waarnemingen gebeurden tijdens een bijzonder zachte winter, iets wat uiteraard een weerslag 
had wat aantallen en soortenrijkdom betrof:  
 "Das Wetter war in dieser Zeit vorwiegend nebelig und regnerisch, die Temperatur sank selten 
 unter Null. Schnee und Eis gab es selten und nur für kurze Zeit. Einzelne Tage waren aber von 
 Anfang bis Ende sonnenhell, und seit Ende April herrscht sonniges Wetter." 
 
Zijn artikel is een doorlopende tekst zonder details. Handmann noteerde een grote soortenrijkdom en 
een jachtwetgeving die soepelder was dan in zijn thuisland: 

 
522 Gengler J., 1917. Weitere Kriegsbeobachtungen aus Belgien und Frankreich. Ornithologische Monatsberichte, 25: 4. 
523 Sunkel W., 1922. Art. cit.: 101. 
524 Ibidem. 
525 Handmann Dr., 1915. Ornithologische Beobachtungen in Flandern im Winter und Früjahr 1914/15. Ornithologische 
Monatsschrift, 40 (6): 247-251. 
526 Handmann Dr., 1915. Art. cit.: 247. 
527 Ibidem. 
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 "Im grossen und ganzen konnte ich erhebliche Unterschiede zwischen der Ornis Flanderns und 
der Mitteldeutschlands feststellen, besonders bezüglich der Verteilung der Arten. Auffallend 
war mir vor allem der grosse Vogelreichtum in einem Lande, in dem es von Elstern [Eksters] 
geradezu wimmelt (Eichelhäher [Gaaien] sind seltener) und in dem die Vogelschutzgesetze 
weniger streng sind als bei uns, wie mir mein früherer Quartier wirt im Lomme berichtete."528 

 
De vraag van Sunkel of de Spreeuw standvogel was of niet, vindt bij Handmann een duidelijk antwoord 
en bovendien verwijst hij, net als Sunkel, naar het gebruik van kunstnesten:  

"Stare gab es den ganzen Winter hindurch massenhaft, aber nur selten sah ich in den hiesigen 
Dörfern künstliche Starhöhlen aus Brettern [hout]– von Berlepschschen Nisthöhlen [sic]529 gar 
nicht zu reden. Jedenfalls finden sich für die Stare in den hohen Alleebäumen und hinter 
Bretterverschalungen der Scheunen und Häuser genügend Nisthöhlen." 

 
Roofvogels waren volgens hem eerder schaars, maar daar was, volgens Martin Handmann, de jacht 
voor verantwoordelijk: "Dass die Raubvögel hier so selten sind – ich sah nur ganz vereinzelte Sperber 
und Turmfalken -, dafür sorgt wohl der intensive Jagdbetrieb." 
 
Of hij het bij het rechte eind had laten we in het midden. Hans Böker, Otto Büsing en Josef Gengler, 
om maar deze drie Duitse ornithologen aan te halen, hadden daar niets van gemerkt. Gengler schreef 
zelfs: "Es wurde mir gesagt, daß im Frieden viele Turmfalken auf den Forts brüteten. […] Der 
Mäusebussard ist sehr zahlreich zur Beobachtung gekommen." Josef Gengler maakt ook gewag van de 
aanwezigheid in onze contreien van Slechtvalk, Sperwer, Havik, Zwarte en Rode Wouw. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
528 Handmann Dr., 1915. Art. cit.: 251. 
529 De Duitse baron von Berlepsch (1857–1933) zocht zijn inspiratie in spechtenholen om houten nestkasten voor 
holenbroeders te ontwerpen. Zij waren bijzonder populair. De oorsprong van het idee was eenvoudig. In de loop van de 
vorige eeuw ontstond in Duitsland, waar uitgestrekte bossen zijn, die van tijd tot tijd ernstig van insektenplagen te lijden 
hadden, een beweging om de vogels te beschermen. Men verwachtte dat de insekteneters de insekten in toom zouden 
kunnen houden. In het bijzonder viel daarbij de aandacht op de holenbroeders, omdat men die door het ophangen van 
nestkasten een gunstige broedgelegenheid kon bieden, terwijl de mezen die daarin vooral broeden, standvogels zijn, die dus 
het hele jaar door hun nuttige diensten kunnen verrichten. Al in 1824 maakte de Duitse predikant Hosinger propaganda voor 
het ophangen van nestkasten. Deze propaganda sloeg in en zijn werk werd voortgezet door Gloger, Lenz, Liebe, Ehrhardt... 
en zovele andere. Het duurde tot het einde van deze eeuw voordat Freiherr von Berlepsch op meer wetenschappelijke wijze 
nestkasten voor de verschillende mezensoorten en andere holenbroeders ging beproeven en tot modellen voor hen kwam, 
die hun vorm ontleenden aan de holen van spechten, die hij als de natuurlijke vervaardigers van nestgelegenheden voor de 
holenbroeders beschouwde. In Duitsland en Oostenrijk waren nestkasten ingeburgerd, ze werden opgehangen in 
stadsparken en verscheidene ornithologen deden geregeld onderzoek naar de broedresultaten. Daarom komt de opmerking 
van Handmann raar over. In 1906 werd in het Ornithologische Monatsschrift publiciteit gemaakt voor nestkasten: "Gedenket 
der nützlichen Vögel!!! Nistkästen für in- und ausländische Vögel liefere nach bestbewährter Methode zu billigsten Preisen, 
da Massenproduktion. Illustrierte Preisliste bei Bezug auf dieses Blatt frei.  Volpert Seip, Nistkästenfabrikant". In Nederland 
heeft G. Wolda, wiskundeleraar van opleiding maar immens natuurliefhebber, belangrijk werk geleverd (Kluijver K.N., 1967. 
G. Wolda (1869-1949) veelzijdig begaafde Nederlandse nestkastpionier. Het vogeljaar, 15 (6): 433-434). In eigen land werd 
op 28 augustus 1961 in het Centrum voor Bosbiologisch onderzoek, te Bokrijk, een eerste studiedag gewijd aan het gebruik 
van nestkasten (Nef L., 1962, De Giervalk, 52: 3-25). 
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9.6 Raimund Schelcher 
 
Schelcher werd op 6 januari 1891 in Dresden geboren en overleed 
op 26 december 1978 in Leverkusen. Net als zoveel andere 
ornithologen van zijn generatie had hij geneeskunde gestudeerd. 
Onder zijn schoolvrienden kon hij de vermaarde Erwin Stresemann, 
één van Duitslands topornithologen en Hugo Mayhoff, met wie hij 
later zou publiceren, rekenen. Kort na zijn studies werd hij bij het 
begin van de Eerste Wereldoorlog als reservist van een infanterie-
eenheid – heel waarschijnlijk Regiment 246 - naar München en 
Leipzig gestuurd en wat later werd zijn regiment naar de Westhoek 
overgebracht. Na de oorlog werd hij kinderarts in een sanatorium.  
 
Op het einde van zijn toch wel lange leven, wanneer de kracht het 
meer en meer liet afweten en lange observatietochten onmogelijk werden, verruimde hij zijn interesse 
naar de plantkunde, meer bepaald naar orchideeën.  
 
Aan het front werd een enthousiaste Schelcher naar een overstromingsgebied ten zuiden van 
Diksmuide verhuisd, waar hij enige tijd vertoefde om op krachten te komen. De hoog gestelde 
verwachtingen gingen in vervulling:  

"Nachdem unser Regiment lange Monate an verschiedenen Stellen der Front im sogenannten 
Ypernbogen gelegen hatt, begrüsstte ich es mit besonderer Freude, als wir etwa Mitte 
September 1915 eine neue Stellung in dem Ueberschwemmungsgebiet südlich Dixmuiden 
beziehen sollten. Hoffte ich doch, dort reichere ornithologische Ausbeute machen zu können, 
als es bisher der Fall gewesen war, und ich sollte mich in dieser Hoffnung auch nicht getäuscht 
haben."530  

 
Zijn artikel is een doorlopende, aangenaam geschreven tekst tekst die geen data of preciese 
waarnemingsdata bevat maar wel uitpuilt van interessante wetenswaardigheden. Zo vielen de talrijke 
boomnesten van Huismussen hem op. Hij schreef dit toe aan de talrijke huizen die in puin lagen. Hij 
was ook niet gewend dat deze soort zich zo ver van de mensen ophield en eerder het platteland 
verkoos. Aan de oevers van de Leie nam hij, naast talrijke Gele Kwikstaarten, Waterpiepers en Kwartels 
ook Kwartelkoning waar maar de belangrijkste waarneming voor hem persoonlijk waren overvliegende 
Aalscholvers in de buurt van Ieper. Een soort die hij voor het eerst in het wild waarnam: "Solch Flugbild 
ist mir aus der Freiheit noch nicht bekannt, wohl aber vertraut aus dem Flugkäfig unseres Zoologischen 
Gartens – da können nur Kormorane sein!"  
 
Schelcher was onbevreesd of ging soms ondoordacht te werk in zijn drang om vogels waar te nemen 
in de frontlinie. Hij was nog maar pas bekomen van de Aalscholvers of een andere soort trok al zijn 
aandacht:  
 "Während ich noch nadenke über diese überraschende leider nur allzu flüchtige Begegnung 
 mit Phalacrocorax carbo (L.), erheben sich in 150-200 Meter entfernung acht bis zehn grosse 
 Vögel aus dem Schilf, in Gestalt stärker und plumper als Stockenten, in der Färbung auffalend 
 dunkel, nur an Kopf und Flügeln glaube ich kleine weisse Abzeichen zu erkennen. Ringelgänse, 
 Branta bernicla (L.), - das ist der erste Gedanke, der mir als Deckung gegen den Feind dienen 
 […]. Leider versperren ein paar Büsche, die mir als Deckung gegen den Feind dienen, den 
 freien  Ausblick […]. Wie jammerschade, dass ich hier nicht frei und ungestört beobachten 
 kann!  Etwas niedergeschlagen gehe ich weiter und betrachte mir durch das nächste 
 Grabenfernrohr einmal genauer die feindliche Stellung. Zwar erspähe ich drüben keiner 
 Engländer; still und leblos wie fast immer erstrecken sich in langer Linie die 

 
530 Schelcher R., 1916. Ornithologische Beobachtungen an der Westfront. Ornithologische Monatsschrift, 41 (9): 298. 
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 Sandsackmauern. Dafür lässt der Blick  ins Vorgelände das Ornithologenherz wieder raschen 
 schlagen: eine Rohrweihe, Circus aeruginosus (L.), schaukelt über den Wiesen und müht 
 sich bei dem starcken Winde vergeblich, auf den dünnen Zweigen einer Kopfweide Fuss zu 
 fassen."  
 
Al die moeite en risico’s om een Rotgans en een Bruine Kiekendief van dichtbij te observeren, maar 
het getuigt van het mateloze enthousiaste waarmee Schelcher bezield was. 
  
Soms zat ook de wetgeving mee "In ornithologischer Beziehung verheissungsvoll klang bereits unser 
erster dortiger Divisionstagebefehl, der unter anderen sagte: ‘In der Stellung darf unter keinen 
Umständen gebadet werden! Die Jagd auf Wassergeflügel jeder Art ist strengstens verboten!" Terwijl 
de vijand op nauwelijks 1,5 kilometer verwijderd was, bood deze maatregel een uitstekende "Doch wie 
gesagt, Gelegenheit zu besonders schönen und reichaltigen Beobachtungen […] im 
Ueberschwemmungsgebiet der Yser südlich Dixmuiden." 
 
Indien Schelcher het voor het zeggen had gehad, mocht deze positie aan het front langer aangehouden 
worden. De situatie in de IJzervlakte creeërde immers een soort niemandsland waar zeldzamere 
soorten zich ophielden:  
 "Leider blieben wir nur wenige Tage in dieser Stellung, die auch unsere Mannschaften zum 
 Teil Erholung brachte. […] [Z]wischen den beiden Linien dehnten sich versumpfte Strecken 
 oder auch weite Blänken offenes Wassers: Infanteriefeuer fiel so infolge der Entfernung ganz 
 weg, so dass scheuere und seltene Vögel hier nicht vertrieben wurden, und das Artilleriefeuer 
 war meist wenig lebhaft, obwohl “der Tommy” drüben zuweilen es nicht versagte, selbst 
 einzelne Leute in garadezu verschwenderischer Art erfolgros mit Granaten zu bedenken." 
 
Net als andere ornithologen, waaronder zijn landgenoten Matthias Brinkmann, Josef Gengler en 
Ludwig Schuster, stelde Raimund Schelcher, toen hij eind juli en begin augustus, Wulpen waarnam in 
het Hooge, tussen Ieper en Menen, zich de vraag of vogels – o.a. tijdens de trek – gehinderd werden 
door het oorlogsgeweld:  
 "In der schweren Zeit, die das Regiment Ende Juli bis Anfang August bei Hooge 
 durchzumachen hatte, hörte ich einige Male des Nachts vorn in der Stellung deutlich aus nicht 
 alzu grosser Höhe die unverkennbaren Rufe vorüberziehender Brachvögel, Numenius 
 arquatus (L.). Die Meinung, dass die Tiere möglicherweise durch die allnächtlich an der 
 Frontlinie aufsteigenden Leuchtkugeln in ihrer Zugrichtung beeinflust waren, gab ich bald 
 wieder auf, da ich Brachvögel [Wulpen] häufig bei den Einwohnern ausgestopft fand, diese 
 Vogelart also auch sonst hier nicht selten durchkommt. Eine örtliche Beeinflussung der 
 Durchzügler durch solch grelles Licht wie das der Leuchtkugeln ware immerhin nicht 
 ausgeschlossen, wenn auch bei der stets verhältnismässig kurzen Dauer der einzelnen 
 Lichteindrücke nicht allzu wahrscheinlich."  
 
Schelcher was van oordeel dat vele vogelsoorten gewend geraakt waren aan het oorlogsgedonder en 
baseerde zich hiervoor ook op de mening van collega’s met wie hij correspondeerde. Hij oordeelde: 
"Dass die Vögel sehr bald an den Lärm des Artillerie- und Infanteriefeuers gewöhnen, ist ja in 
zahlreichen Feldbriefen zur Genüge betont worden." 
 
Nochtans moet het gedonder oorverdovend geweest zijn als we het fotomateriaal bekijken. 
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                                            Australische artilleristen laden een houwitzer 
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Bij Ludwig Schuster lezen we nagenoeg hetzelfde over het ongestoord gedrag van de vogels aan het 
IJzerfront: 
 "Dass sich die Vogelwelt im Verlaufe unseres Stellungskrieges an das lärmende Treiben langs 
 der Fronten, an das Donnern der Geschütze, das Pfeifen und Krachen der Granaten, an das 
 Knattern der Gewehre, das Surren und Sausen der Flugzeuge u.s.w. gewohnt hat und sich 
 durch das laute, lärmende Treiben in ihrer gewohnten Tätigkeit nicht Stören last, ist bekannt 
 und schon öfters erörtert worden."531 
 
Dr. Victor Franz, die 96 soorten in het departement Aisne telde gedurende twee oorlogsjaren, merkte 
in zijn artikel verder op dat "große Tiere meiden das Kampfgebiet, kleine nicht"532 en dit gold ook voor 
vogels. 
 
Raimund Schelcher verbaasde zich over de geringe aantallen mezen in de bossen rond Ieper: 
"An Meisen freilich ist die Gegend überhaupt sehr arm: selbst in dem Polygonwald vor Ypern traf ich 
nur wenige Kohlmeisen, noch seltener einmal eine Blau- oder Sumpfmeise, Parus caeruleus L. und Parus 
palustris […]; Parus ater und cristatus fehlten ganz." 
 
Zou hij geweten hebben dat op kerstdag 1914 Franse soldaten, die hun Engelse collega’s hadden 
afgelost midden november, op deze plek verbroederd hebben met Duitse militairen? Was zijn 
opmerking over de mezen onterecht? Ze hadden misschien gewoon rustiger oorden opgezocht. Josef 
Gengler vermeldt de Koolmees als een "sehr zahlreicher Standvogel in den Gärten", dus niet in bossen 
en over de Pimpelmees schrijft  hij "Auch ein Häufiger Vogel, doch fehlte die Blaumeise vom Anfang 
November bis mitte Januar vollkommen". Dit stemt overeen met de najaarservaring van Schelcher. Ook 
de Glanskop ontbrak in bossen: "Die glanzköpfigen Sumpfmeisen […] waren ncht häufig und ich traf sie 
meist einzeln in den Feldhecken oder den Büschen am Ufer des Ton."533 

 
531 Schuster L., 1916. Zugvögel und Kriegslärm. Ornithologische Monatsberichte, 24: 8. 
532 Franz V., 1917. Das Vogelleben im Aisnegebiet. Ornithologische Monatsberichte, 25: 118. 
533 Gengler J., 1916. Kriegsbeobachtungen aus Belgien und Frankreich. Journal für Ornithologie, 64 (3): 404.,  

                                                            Kerstmis 1914 aan Duitse zijde 



 

 

188 

 
Rudolf Zimmermann, die de vergelijking met Duitsland maakt, deed een gelijkaardige vaststelling in de 
omgeving van de Franse stad Sedan:  
 "Parus major L. Sowohl in den baumreichen Gärten als auch im Freien, aber nirgends 
 besonders häufig. Auf alle Fälle bleibt der Bestand der Kohlmeise wie auch die Zahl der 
 übrigen Meisenarten auffälend hinter Denen in Deutschland zurück. Parus caeruleus L., Recht 
 spärlicher Jahresvogel. Parus ater L. Nur ein einziges Mal beobachtete ich die 
 Tannenmeise."534 
 
De opmerkingsgave van Raimund Schelcher, zijn gedrevenheid en nauwkeurigheid geven een extra 
dimensie aan dit artikel dat best thuis hoort tussen de andere geschriften van 
"gelegenheisornithologen", die de kans kregen of gedwongen werden zich geregeld te verplaatsen en 
daardoor heel precieze en concrete gegevens inzake waarnemingsdata of plaatsen vermelden. We 
weten dat Schelcher in het najaar van 1915 aanwezig was in het overstromingsgebied aan de IJzer bij 
Diksmuide en wat hij naliet lijkt ons ruim voldoende om ons een beeld te vormen van de avifaunistische 
situatie op deze geografisch beperkte oppervlakte.  
 
 

9.7 Matthias Brinkmann 
 
Brinkmann werd op 31 maart 1879 in Ostenfelde, in de  deelstaat Noordrijn-Westfalen, geboren en 
overleed op 27 september 1969 in Osnabrück na een rijk gevuld leven. Hij schreef 26 boeken en niet 
minder dan 669 bijdragen in diverse wetenschappelijke tijdschriften. Zijn publicaties situeerden zich in 
diverse vakdomeinen: pedagogie, psychologie, didaktiek – deze laatste gerelateerd aan zoölogie – 
plantkunde, geografie, klimatologie, heemkunde en uiteraard biologie. Ornithologie was voor hem een 
louter tijdverdrijf. In 1905 startte hij zijn loopbaan als leraar maar kort nadien werd hij opgeroepen bij 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. 
 
Over de precieze stationering van zijn eenheid, het reserve infanterieregiment n° 229, schrijft hij weinig 
en in zijn korte bijdragen vermeldt hij geen plaatsnamen voor zijn waarnemingen in Vlaanderen. Heeft 
hij deelgenomen aan de Eerste Slag of de Tweede Slag om Ieper?  Mogelijk niet. Uit de gegevens van 
de gesneuvelden van zijn regiment was zijn regiment in september 1917 in de Westhoek aanwezig. 
Was Brinkmann toen nog op Belgische bodem? Vooral de periode van 21 tot 31 september 1917 heeft 
een zware tol geëist aan Duitse zijde. Brinkmann had overduidelijk niet de betrachting zijn 
waarnemingen chronologisch en geografisch te situeren. De invloed van de oorlogssituatie op de 
vogelwereld boeide hem meer dan de observaties an sich. Vandaar het ontbreken van data, de 
schaarsheid aan plaatsnamen, met uitzondering  voor de Argonne, en het door elkaar vloeien van 
oorlogswaarnemingen met gegevens van het thuisfront. Tijd voor waarnemingen heeft hij alvast niet 
gehad aan het Westfront. In zijn tweede artikel dat hij samenstelde in de periode dat hij aan de Somme 
vocht, geeft hij dan weer vrij gedetailleerd de observatieplaatsen weer. Chronologisch geeft dit artikel 
een eerder verblijf aan het front weer. De waarnemingen situeren zich in oktober 1915 en geschiedden 
in weinig comfortable omstandigheden, zoals we wat verder vermelden. 
 
Wat we ook bij Pierre Jean Tristan zullen lezen, noteneren we eveneens bij deze Duitse ornitholoog en 
zijn collega Raimund Schelcher:  
 "Die harten knalle verscheuchen die Vögel keinesweg"535 en "Es hat sich wie das Spatzenvolk 
 an die Knallerei gewöhnt."536  
 

 
534 Zimmermann R., 1919. Ornithologische Aufzeichnungen aus Sedan. Journal für Ornithologie, 67 (6): 302. 
535 Brinkmann M., 1915. Vögel in die Gefechtslinie. Ornithologische Monatsschrift, 40 (10): 383. 
536 Brinkmann M., 1916. Art. cit.: 185. 
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 "Persönlich habe ich im Binnenlande von Veränderungen des Vogellebens unter Einwirking 
 des Krieges nichts beobachten können"537  
 
Hoewel het niet duidelijk geformuleerd werd in zijn eerste bijdrage, had Matthias Brinkmann wel 
degelijk persoonlijk ervaringen opgedaan aan het Westfront in België en daarvoor tijdens het 
Champagneoffensief in 1915. 

"Von Uferschalben und Weindrosseln [Koperwieken] die in grossen Zahl selbst in der 
Gefechtslinie auf Belgischem Bodem umherschwärmten, berichtete die kurze Mitteilung im 
Heft X [sic, lees 40]. Einen Teil des französischen Vogellebens schaute ich zur Zeit des 
Herbstvogelzuges in den Tagen der Champagne-offensive 1915. Die Beobachtungen sind 
freilich nur flüchtiger Natur."538 

 
Als we zijn eerste artikel doornemen, wekt hij, in eerste instantie, zelfs de indruk nooit aan het 
Westfront te hebben vertoefd: 
 
 "Der Kriegslärm solle grosse Wanderungen der 
Vögel verursachen. So las man häufig in 
 Zeitungen und Zeitschriften. Persönlich habe ich 
im Binnenlande von Veränderungen des 
 Vogellebens unter Einwirkung des Krieges nichts 
beobachten können. Die Beobachter in den 
 Grenzgebieten müssen sprechen um diese Frage 
zu klären. Wohl habe ich beobachtet, dass  Gewehr- 
und Kanonnendonner die Vögel keineswegs besonders 
ängstigt. Die Menschen  wanderten in Scharen 
mit ihren Habseligkeiten aus, wenn sich ein Gefecht 
entwickelte. Die  Vögel blieben."539 
 
In 1916 werd hij gewond en definitief weggehaald van 
het front, voorzien van het Ijzeren Kruis en andere 
onderscheidingen, nadat hij op 19 september aan de 
Somme als aanvankelijk als vermist was opgegeven 
geweest. 
 
Brinkmann besluit beide artikels met nagenoeg dezelfde bewoordingen: 
 

"Die harten Knalle verscheuchen die Vögel also keinesweg" en "Krähengesindel findet man 
 selbst in der Front. Es hat sich wie das Spatzenvolk [het mussenvolkje] an die Knällerei 
gewohnt." 

 

 

9.8 Otto Büsing 
 
Büsing zag het daglicht op 16 december 1880 in Berlin-Wilmersdorf en overleed op 28 maart 1946 in 
Eisenach. We belichten deze ornitholoog vluchtig omdat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog 
waarnemingen heeft verricht tussen oktober 1916 tot juni 1917:  

"in einem Gebiete, das Teile der französischen Departements Nord und Pas de Calais umfaßt. 
[…] Ich habe es nach allen Richtungen durchgezogen und mich an vielen Orten bald längere, 

 
537 Brinkmann M., 1915. Art. cit.: 383. 
538 Brinkmann M., 1916. Art. cit.: 185. 
539 Ibidem. 
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bald kürzere Zeit aufgehalten und dabei der Vogelwelt meine dauernde Aufmerksamkeit 
gewidmet, soweit es der Dienst irgend zuließ."540 

 
In zijn artikel beschrijft hij in eerste instantie de landschappelijke aspecten. Hij heeft het over het 
binnenland, dus er zijn nog wel behoorlijk wat bossen die landschappelijk worden aangevuld door 
verwilderde parken. Een garantie voor een hoge soortenrijkdom. Vervolgens verwoordt hij zijn eerste 
indrukken en de hoge aantallen Eksters sprongen hem in het oog: "Niemals früher habe ich so viele 
Vertreter dieser Art auf verhältnismäßig engem Raume gesehen."541  
 
Hij was niet de enige Duitse ornitholoog bij wie dit opviel. We hebben dat ook gelezen bij Martin 
Handmann en Victor Franz (1853-1950). Deze laatste schreef in dit verband, na zijn verblijf in het 
Franse departement Aisne, een origineel Eksterdagboek: "Im Jahre 1915 machte ich an der Aisne eine 
Beobachtung aus dem Elsterleben die mir jetzt wiederum einfällt."542 
 
Vervolgens trokken de Kerkuilen de aandacht van Büsing: 

"Weit angenehmer als diese Elsternplage berürhte mich das regelmäßige Vorkommen der 
Schleiereule, die in vielen Dörfern als bewohnerin der alten Kirchtürme und auch mitten in einer 
Stadt von der Größe Douais angetroffen wurde."543 

 
In de stadsparken van Douai vielen hem ook de Ransuilen op en op het platteland de Steenuilen. Niets 
in de tekst laat een oorlogssituatie vermoeden. De overvloed aan zangvogels en lijsterachtigen trok 
ook Sperwer en Boomvalk aan. In totaal somt hij bijna 70 soorten op, maar zonder te preciseren waar 
en wanneer de waarnemingen plaatsvonden. Hij geeft ook toe dat hij niet alle soorten vermeldt en dit 
om twee redenen: 
 "Damit möchte ich schließen, obwohl natürlich nicht aller Vogelarten, die mir zu Gesichte 
 gekommen sind, hier Erwähnung getan wurde. Es ist auch ohne weiteres klar, daß mir 
 manche ganz entgangen sein werden." 
 
De tekst is een interessante bloemlezing die evengoed in vredestijd had kunnen zijn geschreven. Het 
enige element dat op de gevolgen van de oorlog wijst – en dan nog voor de burgers – is het gebruik 
van spreeuwenpotten om in de dagdagelijkse behoeften te voorzien: 
 "Doch, um nicht ungerecht zu erscheinen, will ich nicht verschweigen daß wir in manchen 
 landlichen Gehöften blumentopfartige Tongefäße sahen, die in vier bis sechs Meter Höhe mit 
 der offenen Seite an den Hauswänden befestigt waren und an ihrem freien Ende ein 
 Schlupfloch [opening] zeigten, offenbar also den Sperlingen zur Anlage ihrer Nester dienen 
 sollten."544 
 
Büsing gaf toe dat een beperking van het spreeuwenbestand een weldaad voor andere soorten zou 
kunnen betekenen en merkte op dat dit gebruik niets met jacht te maken had en maakte van de 
gelegenheid gebruik om de Franse van hun piëdestal te stoten: 
 "Man darf also ohne Ueberhebung ruhig behaupten daß die auf ihre Kultur so überaus stolzen 
 Franzosen auch auf dem Gebiete der Fürsorge für die heimische Vogelwelt hinter uns 
 Deutszchen weit zurückgeblieben sind."  
 
Otto Büsing had niet het opzet deze materie verder uit te diepen en het vervolg van het artikel brengt 
ons (nog) dichter bij huis: 

 
540 Büsing O., 1918. Bilder aus der Vogelwelt Nordfrankreichs. Ornithologische Monatsschrift, 44 (2): 33-44. 
541 Büsing O., 1918. Art. cit.: 34. 
542 Franz V., 1919. Aus dem Kriegstagebuch der Elster. Unsere Welt, 11: 93. 
543 Ibidem. 
544 Büsing O., 1918. Art. cit.: 38-39. 



 

 

191 

 "Als ich meine erste Arbeit über ornithologische Beobachtungen in Nordfrankreich beendigt 
 hatt, beabsichtigte ich nicht, ihr eine Fortsetzung folgen zu lassen. Seitdem habe ich aber 
 neue Gegenden kennen gelernt, und dadurch hat auch die Zahl der festgestellten Vogelarten 
 eine Vergrößerung erfahren, so daß meine früheren Ausführungen ergänzt werden können.  
 Diesmal handelt es hum [sic] ein noch weiter nördlich gelegenes Gebiet, nämlich um die 
 südliche und östliche Umgebung von Lille." 
 
Tijdens de voorbereiding van dit onderdeel van zijn artikel, heeft Büsing ons land met zekerheid 
bezocht. Zo noteerde hij: 
 "Ich habe auch im Frühling und Sommer 1917 im belgischen Flandern niemals Steinschmätzer 
 [Tapuiten] zu sehen bekommen."545 
 
Jammer genoeg vermeldt Otto Büsing, buiten het ontbreken van tapuiten, geen andere waarnemingen 
voor ons land. 
 
 

9.9 Reinhard Wendehorst 
 
In Noord-Frankrijk, daarentegen was de Tapuit, volgens Wendehorst, die Büsing verder volledig 
bijtreedt, wel een broedvogel: 

"Zu dem Ausatz von Dr. Büsing im Februarheft möchte ich einige Ergänzungen geben. Ich war 
 vier Jahre im Artois und in Französisch-Flandern und ich kann, abgesehen davon, daß ich die 
 Anwesenheit einiger Arten Größe Rohrdommel [Roerdomp], Schwarzstirnwürger [Kleine 
 Klapekster], Nachtigallschwirl [Snor] und Gartenrottschwanz [Gekraagde Roodstaart] – nicht 
 feststellen konnte, die Beobachtungen Dr. Büsings in vollem Umfang bestätigen. Der 
 Steinschätzer ist in Französisch-Flandern Brutvogel. Ich traf im Juni 1916 ein Paar dieser Vögel 
mit flüggen Jungen auf einer Halde beim Stahlwerk von Wingles [Westerwinkel in Frans-
Vlaanderen]."546 

 
Wendehorst werd op 6 april 1890 te Wollin in Pommern, een gebied aan de zuidkust van de Oostzee 
dat gedeeltelijk in Duitsland en gedeeltelijk in Polen ligt, geboren. Hij studeerde in Straatsburg, Mainz 
en Dusseldorf en moest noodgedwongen zijn studies onderbreken omwille van de Eerste 
Wereldoorlog. Als burgerlijk ingenieur werd hij bekend met enkele publicaties die tot aan zijn dood 
heruitgegeven werden: Baustoffkunde (1934 eerste uitgave, 1968 voor de laatste en Bautechnische 
Zahlentafeln (19341, 1968 laatste).  
 

 
545 Büsing O., 1918. Art. cit.: 43. 
546 Wendehorst R., 1919. Die Vogelwelt Nordfrankreichs. Ornithologische Monatsschrift, 44 (5): 111-112. 
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Het artikel dat hij als soldaat in Noord-Frankrijk schreef was zijn eerste ornithologische publicatie. Na 
de oorlog kwam hij in contact met Otto Leege waardoor zijn interesse zich ging toespitsen op strand- 
en zeevogels, met een voorliefde voor de Friese eilanden de Noord- en Oostzee. In 1928 wordt hij lid 
van het  Deutsche Ornithologen-Gesellschaft, tien jaar later wordt hij in het bestuurscomité 

opgenomen. In 1933 was hij tevens ondervoorzitter geworden van de 
toenmalige Reichsbund für Vogelschutz maar in realiteit had hij alle 
bestuurlijke verantwoordelijkheden naar zich toegetrokken. Een ware 
staatsgreep die hem niet bepaald populair maakte. Aan het einde van 
1938 barstte de strijd om het permanente voorzitterschap los. In heel het 
gebeuren werd de oprichtster van de Reichsbund für Vogelschutz, Lina 
Hähnle, verdrongen. Zij wilde het voorzitterschap toevertrouwen aan een 
meer gekwalificeerde voorzitter, in de hoop dat het ledenaantal zou 
stijgen. Ze werd zelf erevoorzitter van de federatie en overleed 
uiteindelijk twee dagen voor haar 90ste verjaardag op 1 februari 1941, 
precies 42 jaar na de oprichting van vereniging van de oprichters. Vermits 
Wendehorst om professionele reden weinig tijd overhield om de 
dagelijkse werkzaamheden te beheren, nam de facto Hermann Hähnle 
het beheer van de vereniging in handen. Vermits Wendehorst na het 
beëindigen van de Tweede Wereldoorlog niets meer van zich liet horen, 

werd hij terstond van de ledenlijst geschrapt.    
 
Terloops vernemen we in zijn korte bijdrage dat Wendehorst ook ons land heeft bezocht. In de 
opsomming van zijn waarnemingen, die hoofdzakelijk over Noord-Frankrijk gaan, treffen we enkele 
dwaalgasten en - volgens zijn eigen schrijven – zeldzaamheden aan. Wendehorst heeft het o.a. over 
een mannetje Roodpootvalk dat in februari 1915 ten zuidoosten van Arras geschoten werd.  In 
september 1917 was hij getuige van het afschot van een Wulp in het West-Vlaamse Menen. Verder 
vult hij aan met: 
 "Erwähnen möchte ich bei dieser Gelegenheit noch, daß ich in dem belgischen Dörfchen Angre 
 [prov. Henegouwen] eine Abweichende Nistart der Mehlschwalbe beobachtete. Das Nest 
 war im Innern eines Stalles erbaut und die Vögel flogen nach Rauchschwalbenart 
 [Boerenzwaluw] durch ein kleines Fenster aus und ein."547 
 

 
9.10 Ludwig Schuster 
 
Ludwig Schuster, geboren op 30 januari 1883 in Oberroβbach (Hessen) en overleden op 7 september 
1954 in Frankfurt, groeide op in een natuurminnend gezin. Na zijn middelbare en hogere studies trok 
hij als wetenschappelijk assistent naar Oost-Afrika. In 1913 verzamelde Ludwig Schuster specimens in 
het Ulugurugebergte, in het oostelijke deel van het Oost-Afrikaanse Tanzanië en pubiceerde, na de 
Eerste Wereldooorlog, over 14 soorten in 1926.   Hij keerde in juli 1914 uit Dar es Salam terug met het 
oog op een lange, deugdoende vakantie in Duitsland: "Wer draußen in der Fernen Welt gelebt hat, 
kennt die Freude und das Glücksgefühl, das den Heimkehrenden da überkommt Pläne und Wünsche 
folgen sich in lockenden Farben. Wie lachte da mir die Welt!".  
 
Het lot zou daar anders over beslissen. Toen het schip zich in de Rode zee bevond, vernam hij de eerste 
onheilspellende berichten en tijdens de doortocht van het Suezkanaal werd hij op de hoogte gebracht 
van de oorlogsverklaring van Duitsland aan Rusland en Frankrijk. Op 4 augustus meerde de boot in 
Napels aan en een tiental dagen later was hij terug in Duitsland. Van eind oktober 1914 tot aan de 
wapenstilstand stond Schuster vier jaar lang, tot aan de wapenstilstand, aan het front als "Feldsoldat 

 
547 Wendehorst R., 1919. Art. cit.: 112. 
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mit Lust und Liebe". In werkelijkheid was zijn verantwoordelijkheid als “Artilleriebeobachtungsoffizier” 
veel belangrijker. 
 
Terwijl andere ornithologen regelmatig verplaatst werden, bleef Schuster de ganse periode aan het 
westfront. Zijn inbreng voor het noordoosten van Frankrijk is van kapitaal belang. We belichten hem 
hier vluchtig omdat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog bijna uitsluitend in de Champagnestreek en in 
de Argonne waarnemingen deed. In twee artikels die hij enkele jaren na het beëindigen van de Eerste 
Wereldoorlog in het Journal für Ornithologie publiceerde, brengt hij het relaas van zijn 
oorlogservaringen:  
 "Im Herbst 1914 kam ich an die Nordfront von Verdun, ins Maastal, und blieb hier zum 
 august 1915. Alsdann siedelte ich zu einer anderen Batterie in den eigentlichen 
 Argonnenwald über. Ende Januar 1916, kurz vor dem Beginn der deutschen Verdunoffensive, 
 übernahm ich die Führung einer Batterie an der Nordwestfront der Festung (zwischen Maas 
 und Argonnen), im September 1916 kehrte ich in den eigentlichen Argonnenwald zurück und 
 blieb hier bis Anfang März 1917. Nun lernte ich die Champagne kennen."548  
 
Deze artikels worden tot zijn belangrijkste ornihologische bijdragen gerekend voor deze periode in de 
Argonnestreek. Verder blijkt uit zijn geschriften dat zijn contact met België verwaarloosbaar is en 
hoofdzakelijk beperkt bleef tot 1918, het jaar waarin zijn eenheid naar ons land werd overgebracht, 
meer bepaald op 19 mei. Hij verbleef anderhalve maand in de provincie Henegouwen. Toch hield hij 
er goede herinneringen aan over, bovendien was het oorlogsleed bijna voorbij:  
 "In den ersten Tagen des März 1918 wurden wir durch Luxemburg und Belgien nach der 
 Picardie befördert. […] Am 12. V. verliessen wir diese Stellung: wir marschierten von der 
 Somme durch die Picardie über Valenciennes nach Belgien, um in einem der schönsten und 
 fruchtbarsten Teile des Henegau, in der Nähe von Peruwelz 6 Wochen lang der Ruhe zu 
 geniessen. […] Am 2. XI. Kam der Waffenstillstand. Am 12. XI. Traten wir den Rückmarsch 
 durch die Ardennen, Luxemburg und die Eifel zum Rhein an – unbesiegt und doch wie 
 vernichtet, nicht geschlagen und doch wie zerschmetert. Am 1. XII. Betrat ich die Schwelle des 
 Vaterhauses; der Krieg war aus ---."549 
 
De Belgische waarnemingen zijn fragmentarisch. We citeren deze welke we vonden in de 2 bijdragen 
uit 1921. Het Waterhoen nam hij waar op 5 juni in het Henegouwse Basècles op 5 juni 1918, een dag 
later in het park van Beloeil en eerder, in december 1916, tijdens een treinrit van Namen naar Brussel. 
Een Kwak noteerde hij op 22 mei 1915 in Sivry-Rance (prov. Henegouwen). Tussen Basècles en 
Péruwelz nam hij verscheidene Fazanten waar wat de opmerking "Belgien ist ja überhaupt das Land 
der Fasanenhege und Fasanenjagden" ontlokte. "Häufig war die Wachtel [Kwartel] auch in Belgien" 
maar over de Blauwe Reiger schrijft hij "In Belgien habe ich sie nicht beobachtet." Hetzelfde gold voor 
de Blauwe Kiekendief: "In Belgien habe ich die Kornweihe nicht beobachtet." Wat de Buizerd betreft, 
maakte hij volgende, misschien realistische opmerking:  

"In der Picardie und dem Sommegebiet sowie im Henegau habe ich den Mäusebussard nicht 
beobachtet. Daß er hier als Brütvogel zahlreiher auftreten könnte, halte ich für undenkbar, da 
die Gebend im großen und ganzen zu waldarm ist."  

 
Ook Rode Wouw ontbrak op zijn waarnemingslijstje: "In der Champagne, der Picardie und dem 
Hennegau habe ich den Vogel nicht gesehen." Van Torenvalk had hij wel waarnemingen: "Aus Belgien 
habe ich den Falken am 16. VI. 18 bei Odomez notiert." Alleen ligt Odomez nog net op Frans 
grondgebied… De Bosuil had hij "In der Picardie und im Henegau […] ebenfalls nicht beobachtet." Aan 
de Steenuil besteedt hij een heel verhaal waarvan we slechts een fragment weerhouden:  

 
548 Schuster L., 1921. Beiträge zur Ornithologie Nordostfrankreichs. Journal für Ornithologie, 69 (2): 154. 
549 Ibidem. 
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"Ich ritt am 19. X. [1917] nachmittags mit meinem Burschen durch den Ort Sivry a.d. Maas 
[Sivry-Rance], der im Laufe der Offensive von den Franzosen durch tägliche ausgiebige 
Beschiefsungen in einen halben Trümmerhaufen verwandelt worden und von Menschen 
natürlich geräumt war."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er was geen levende ziel te bespeuren in dit desolate dorp, "Doch eines! Auf dem Schorstein eines halb 
in Trümmer gesunken Hauses saß ein Steinkautz, schnitt uns Grimassen und machte Seine höhnischen 
Bücklinge."  
 
Voor Schuster was de Steenuil "Wie der böse Geist des zestörtes Ortes, wie ein Symbol der Vernichtung 
und des Todes". Dat wat de roofvogels betrof.  
 
 
De Koekoek was bijzonder talrijk in de bossen rond Basècles. Een Draaihals had hij echter niet 
waargenomen in de provincie Henegouwen, de Champagnestreek en Picardië. De Grote Bonte Specht 

had hij in Frankrijk waargenomen maar niet in ons land, maar dat was 
eerder toeval, "[de soort] wird sie dem Gebiet nicht fehlen." Middelste 
Bonte Specht had hij in essen- en populierenbossen rond Basècles tot 
tweemaal toe aangetroffen en over de Groene Specht schreef hij: 
"Dieser Vogel ist […] in Belgien nicht selten.  […] Im Hennegau habe ich 
ihn im Park von Beloeuil [sic] und im Wald bei Basècles festgestellt."  De 
Nachtzwaluw stond niet op Schusters lijstje maar aan Boerenzwaluwen 
was er geen gebrek. Het was alsof deze soort zich niet stoorde aan het 
oorlogsgeweld. Bij Josef Gengler lezen we over de aanwezigheid van de 
Boerenzwaluw: "Trotz Kanonnendonner, Fliegerzerstörungen und 
größter Kriegsunruhe kamen die Schwalben […] zurück und nahmen ihre 
alten Nester in Besitz."550 Charles Dupond vermeldt in dit verband dat de 
Duitse betonconstructies, gelijkend op de bunkers uit de Tweede 

Wereldoorlog, een ideale nestgelegenheid boden aan de Boerenzwauwen: 

 
550 Gengler J., 1916. Kriegsbeobachtungen aus Belgien und Frankreich. Journal für Ornithologie, 64 (3): 408. 
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 "Je ne parlerai ici des nombreux abris en béton armé, bâtis par les Allemands que pour 
 signaler que les hirondelles rustiques les utilisent, au moins ceux de la lisière, pour y abriter 
 leurs nids, car il ne reste pas une habitation humaine dans toute la région."551 
 
En 
 

"Des hirondelles rustiques, Chelidon rustica rustica (L.), et hirondelles de fenêtre, Hirundo 
urbica urbica (L.) y sillonnent l’air ou babillent gaiement sur quelque tige en fer mise à 
découvert par les bombes aux constructions de béton armé. Les hirondelles rustiques abrient 
leurs nids dans les ‘understands’ ou abris allemands; j’en ai observé plusieurs, souvent 
dissimulés dans les coins les plus obscurs […]."552 

 
In Henegouwen ontdekte Ludwig Schuster een kolonie Oeverzwaluwen "in der verlassenen 
Steinbrüchen in der Umgebung von Basècles" en Grauwe Vliegenvanger was in Henegouwen talrijker 
dan in Picardië:  

"Im Henegau habe ich ihn in den sechs wochen meines dortigen Aufenthaltes etwas häufiger 
beobachtet: am 30. V. [1918] baute ein Pärchen am Nest auf einer dicken Eiche im Wald von 
Basècles am 15. VI. In Braffe [nu deelgemeente van Péruwelz], am 25. VI. In Autreppe 
[deelgemeente van de gemeente Honnelles]."  

 
Ook elders in ons land had Schuster deze soort waargenomen: "Am 3. VII. [1917] sah ich zwei Stücke 
in Dinant." Veel interessanter was de waarneming van een koppel Halsbandvliegenvanger in mei-juni 
1918 in de omgeving van Basècles. Op dezelfde locatie nam Schuster enkele malen een Grauwe 
Klauwier waar. Een Roodkopklauwier werd op 20 juni 1918 waargenomen in de buurt van Enghien. 
Voor het geringe aantal Kraaien had hij een verklaring: "Im Hennegau schien mir der Vogel seltener zu 
sein; überaus intensive gartenmäsige Ausnutzung des Landes scheint ihm nicht recht zu behagen." 
Bonte Kraai was dan weer een talrijk voorkomende soort:  
 "In der Picardie bemerkte ich Mitte März 1918 viele im Land; die Art war hier Häufig. Und 
 dasselbe gilt von Belgien. Schon im Dezember 1916 sah ich sie gelegentlich einer Fahrt nach 
 Brüssel, sobald wir in die Gegend nördlich Chivet [Givet] a.d. Maas  gekommen waren, häufig, 
 und als wir im März 1918 zur großen Offensive fuhren und dabei in langsamer Fahrt 2 Tage 
 lang durch Belgien gondelten, sah ich von der Bahn aus viele Land in Mittel- und Westbelgien. 
 Diederich553 [sic] sagt, daß die Nebelkrähe sich in Belgien Mitte Oktober einstellt." 
 
Schuster deelt in zijn artikels zijn studiegebied in vier delen in, zich baserend op de geologische 
ondergrond die soms samenvalt met de politieke landsgrenzen. België komt in enkele gebieden voor 
of vormt er de grens van:  
 "Das erste, das Gebiet A, gehört vorzugsweise der Juraformation an. Es erstreckt sich von der 
 deutsch-französischen, bzw. Luxemburgischen und belgisch-französischen Grenzen554 ach 
 Westen über die Lothringische Hochebene weg bis jenseits der Maas und bis in den 
 Argonnenwald hinein […]."555  
 
Gebied C stemde grotendeels overeen met Picardië en bestrijkt de departementen Aisne, Somme, 
Nord en Pas-de-Calais. Het reikte in het noorden en het oosten aan ons land. Hier verbleef Ludwig 
Schuster een zestal weken. Hij was zich bewust van het feit dat zijn waarnemingen seizoensgebonden 

 
551 Dupond C., 1921. Excursion ornithologique au champ de Bataille de Flandre. Le Gerfaut, 11: 12. 
552 Dupond C., 1921. Art. cit.: 2. 
553 Ornitholgische Beobachtungen in Belgien, Zeitschrift fur Oologie und Ornithologie, 1919: 102. 
554  De auteur heeft het hier over de oude grens want de regio Elzas-Lotharingen behoorde tot 1918 tot het Duitse Keizerrijk. 
555 Schuster L., 1921. Art. cit.: 157 
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waren en geen exhaustief beeld konden verschaffen, vandaar dat sommige evidente soorten bij hem 
ontbreken: 
 "[…] allen meinen Angaben über das Vorkommen und die Häufigkeit der Vogelarten kann 
 daher nur ein bedingter Wert beigemessen werden." 
 
"Das vierte Gebiet D umfasst das französisch-belgische Tiefland, dort Teile des Departement Nord, hier 
insbezondere die Provinzen Hennegau und Flandern." Ook hier bracht hij, zoals we reeds vernamen, 
zes weken door. De zuidelijke grens ervan kwam overeen met de noordgrens van gebied C, "die 
Ostgrenze habe ich nicht wie bei den anderen Gebieten mit der politischen Grenze zusammen fallen 
lassen, sondern einigermaßen willkürlich ungefähr von Mons über Gent bis zum Meer gezogen" schreef 
een uiterst nauwkeurige Schuster. In zijn inleidende tekst beperkt hij zich tot een ‘korte’ geografische 
beschrijving "da ich hier nicht wie in den Gebieden A und B Zeit fand, mich mit den geologischen, 
botanischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnissen des Landes zu beschäftigen."  
 
Laten we Schuster echter niet onderschatten: hij beschrijft uiterst nauwkeurig de hydrografie en de 
geologie van enerzijds het poldergebied dat in het zuiden door Ieper, Torhout en Brugge begrensd 
wordt en anderzijds de Vlaamse zandstreek van Ieper en Kortrijk tot iets ten noorden van de hoofdstad 
en tenslotte de leemstreek. Het vruchtbare Vlaanderen en Henegouwen beschrijft hij als een "Garten 
Gottes, […]. Das ganze Land steht unter intensiver Kultur; es ist in verhältnismäßig kleine Stücke geteilt 
[…]."  
 
In zijn bijdrage uit 1921 heeft Ludwig Schuster zich niet uitsluitend tot zijn eigen waarnemingen 
beperkt: 
 "Ich habe im spezielle Teil nicht nur die von mir selbst beobachteten Arten aufgeführt, 
 sondern zur Vervollständigung des Bildes der nordostfranzösischen Ornis auch jene Arten 
 aufgenommen, die von anderen Kriegsbeobachtern festgestellt worden sind; alle von mir 
 nicht beobachteten Arten sind durch ein vorgesetztes † kenntlich gemacht. Ich habe ferner 
 für jede Art und für jedes Gebiet die Beobachtungen der anderen Kriegsteilnehmer insofern 
 verwertet, als ich die Belegstellen durch Anführung der Nummer der betreffender Arbeit aus 
 dem nachfolgenden Verzeichnis und der Seite zusammengestellt habe." 
 
Zijn tweede artikel uit 1921 bevat inderdaad een literatuurlijst met 63 referenties waarnaar hij voor 
elke soort verwijst. Schuster vermeldt ook "Die über die Vogelfauna des besetzten Frankreichs und 
Westbelgiens erschienen Arbeiten". Deze lijst werd redelijk vakkundig samengesteld. Zo schrijft 
Schuster: "Aus dem Verzeichnis habe ich die Arbeit Thienemanns nicht benutzt, da sie handgreifliche 
Unrichtigkeiten enthält." Dit behoeft een woordje uitleg. Gustav Thienemann brengt in zijn artikel 
"Ornithologische Feldpostbriefe und -Karten"556 de lezers van het Ornithologische Monatsschrift op de 
hoogte van schrijfsels die hij van Carl Krietsch (1877-1951) had ontvangen. Een soort van eerbetoon 
aan deze pionier van de moderne Duitse ornithologie. Krietsch heeft echter nooit de ambitie gehad 
om de avifauna van het oorlogsgebied in kaart te brengen. Zijn korte brieven bestrijken de periode van 
26 augustus 1914 tot eind december van hetzelfde jaar en de eerste twee brieven werden 
respectievelijk in Dessau-Roßlau en Saargemünd (Sarreguemines in het Frans) geschreven. De eerste 
stad bevindt zich in het oosten van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, de tweede lag toen nog op Duits 
grondgebied, nu in het Franse departement Moselle. Op 25 september verplaatste de eenheid van 
Krietsch zich westwaarts om op 25 oktober de Argonne te bereiken. Van onnauwkeurigheden is 
helemaal geen sprake, alleen was het niet de intentie van Krietsch om Thienemann haarfijn in te 
lichten. De brieven zijn eerder van zeer persoonlijke aard. Heeft Schuster het artikel van Thienemann 
gewoonweg niet geraadpleegd of is er sprake van afgunst? Krietsch had oog voor zeldzaamheden, was 
een sterke persoonlijkheid en erg populair. Men noemde hem niet zomaar  "Vogelvater". We zullen 

 
556 Ornithologische Monatschrift, 40: 150-154. 



 

 

197 

het nooit achterhalen. Wat men wel niet kan ontkennen is dat de titel van het artikel van Thienemann 
de lading geenszins dekt.  
 
We hebben Schuster nog op een andere fout betrapt. Zo schrijft hij: "Zum Vergleich wurde auch die 
Arbeit von Diederich [sic]: Ornitholgische Beobachtungen in Belgien, Oologie, 1919, S. 102 
herangezogen". Hij bedoelde een artikel van Franz Hugo Dietrich, die we wat verder belichten, 
gepubliceerd in het Zeitschrift fur Oologie und Ornithologie. Schuster, die verder zeer nauwgezet te 
werk ging, had hier wel nauwkeuriger kunnen zijn. 
 
Er zit in de artikels van Schuster een schril contrast tussen het materiaal dat hij zelf verzamelde over 
de landschappelijke, geologische, meteorologische en avifaunistische kenmerken enerzijds en de 
verwijzingen naar andere bronnen. Ook in zijn referentielijst ontbreken verscheidene gegevens die het 
opzoekwerk bemoeilijken.  
 
Verder schreef L. Schuster tijdens de oorlogsjaren nog gerelateerde artikels over de herfstrek in Oost-
Frankrijk en de invloed van het oorlogsgeweld op vogels557. 
 
Op 7 september 1955 overleed Schuster, na een korte ziekte, in een hospitaal van Frankfurt am Main. 
Hij was correspondent voor de American Ornithologists’ Unio, had zich 45 jaren lang onophoudelijk 
ingezet voor het Deutsche Ornithologen Gesellschaft, waarvan hij ondervoorzitter werd en verdiende 
dan ook een lovende necrologie door Erwin Stresemann (Journal für Ornithologie, 96: 1-4). Zijn 
belangrijkste artikel illustreert wat Schuster in een brief aan Stresemann schreef:  

"Welche wertvolle Anregungen hätten die deutschen Beobachter erfahren, wenn ihnen schon 
von 50, 40, 30 Jahren die Ergebnisse in den anderen europäischen Ländern regelmäßig 
zugänglich gemacht worden waren!" 

 
In 1926 nam Schuster de leiding over van het tijdschrift Beiträge zur Fortplanzungsbiologie der 
Vögel, opgericht in de jaren 1920 door Leo von Boxberger. Ook hier leverde Schuster 
baanbrekend werk: "Sie unterrichtete durch sachkundige Besprechungen der gesamten 
ausländischen Literatur ihre Leser über jeden Fortschritt und half den Blick für das 
Wesentliche zu schärfen. Mancher Eiersammler ist durch sie zum Biologen umerzogen 
worden."558 
 
9.11 Rudolf Zimmermann 
 

 
557 Schuster L., 1920. Der Vogelzug in Ostfrankreich im Herbst 1918. Journal für Ornithologie, 68 (2): 156-175 en Schuster L., 
1916. Zugvögel und Kriegslärm. Ornithologische Monatsberichte, 24: 7-9. 
558 Stresemann E., 1996. Die Entwiklung der Ornithologie von Aristoteles bis zur Gegenwart: 355. 
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Rudolf Zimmermann, geboren op 8 september 1878 in het Saksische 
Rochlitz en overleden op 28 augustus 1943 in Dresden, hoort – puur 
geografisch - eigenlijk in deze opsomming van 
gelegenheidsornihologen niet thuis. In Duitsland echter, heeft hij 
baanbrekend werk verricht, zo lag hij aan de basis van het Vereins 
Herpetologisch Interessierter in Dresden, verder was hij 
medeoprichter van het Internationalen Gesellschaft zur Erhaltung des 
Wisents en lag hij aan de basis van het Vereins Sächsischer 
Ornithologen. Hij was hoofdredacteur van de Mitteilungen des 
Vereins sächsischer 
Ornithologen van bij de 
oprichting in 1922 tot kort 
voor zijn dood in 1941. Hij 
overleed twee jaar later. 
Het zijn eigenlijk de 
natuurfoto’s van deze 
pionier – hij was één van 
de eersten om met een 

spiegelrelexcamera te werken - die aan de grondslag lagen 
van de ornithologische vereniging. Helaas zijn de 
negatieven verloren gegaan.  
 
Deze inmiddels godvergeten ornitholoog559, autodidact én natuurfotograaf van formaat, ook aan het 
front actief, heeft ons land nooit bezocht maar werd na een eerste periode van garnizoensdienst in 
januari 1917 naar het Noord-Franse Sedan overgeplaatst, op nauwelijks 20 kilometer van Bouillon 

verwijderd. Daarmee trad, 
volgens Zimmermann "in meiner 
späten militärischen Laufbahn 
eine mir nicht unwilkommene 
Wendung ein".560 Vooraleer naar 
Frankrijk te komen, zat zijn 
eenheid in Polen. Zimmermann 
maakte er deel uit van de militaire 
staf die zich bekommerde over 
het bosbeheer in het oerbos van 
Białowieża.  
 
We hebben zijn artikel561 grondig 
doorgenomen omwille van de 
geringe afstand tussen Bouillon en 
Sedan. Vogels respecteren geen 
landsgrenzen en zijn 

waarnemingen hebben heel wat Belgische gegevens bekrachtigd. In Sedan, waar in augustus 1914 een 
zware veldslag had plaatsgevonden, vond Zimmermann meer tijd om zich aan zijn passie te wijden. Hij 
genoot van een dienstregime "der mir nicht nur vom frühen Morgen bis zum späten Abend an meine 
Dienststelle fesselte".562   

 
559 De weinige, vindbare informatie komt uit Stamm H.C. & Hering J., 2007. Rudolf Zimmermann (1872-1943), Mitteilungen 
des Vereins Sächsischer Ornithologen, 10, themanummer. Deze lijvige, speciale editie telt 450 pagina’s en bevat eveneens de 
uitgebreide correspondentie van Zimmermann. 
560 Zimmermann R., 1919. Ornithologische Aufzeichnungen aus Sedan. Journal für Ornithologie, 67 (6): 302. 
561 Zimmermann R., 1919. Art. cit.: 302-321. 
562 Ibidem. 

  Charlesville-Mézières, op 43 km van Bouillon in december 1916 
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De winter van 1916-1917 was een heel strenge, en de beschrijvingen over de polaire en ijzige wind, 
bevroren koffie en extreme lage temperaturen van -20°C en meer, komt regelmatig terug in de 
belevenisverhalen van de onfortuinlijke soldaten, die deze vreselijke winter in de open lucht 
trotseerden. In de laatste weken van 1916 was de Maas buiten haar oevers getreden en zijn aankomst 
in Sedan, eind januari 1917, "fiel in jene Periode strengster Wunterkälte, die wohl noch in aller 
Erinnerung ist […]."563 Als gevolg van deze uitzonderlijke weersomstandigheden hadden verschillende 
vogelsoorten hun toevlucht tot de stad gezocht en verscheidene watervogelsoorten waren, in het 
centrum van Sedan, eenvoudigweg op de Maas waarneembaar. Niet alleen de vogels waren aan de 
stad gebonden, ook Zimmermann mocht slechts uitzonderlijk zijn ornithologische activiteiten buiten 
Sedan verder zetten: "Den Wunsch gar, die Beobachtungen durch eine Sammeltätigkeit zu ergänzen, 
musste ich von vornherein aufgeben."564 Dit vertaalt zich uiteraard in de aard van de waargenomen 
soorten. De uitstap naar het "Bois du Mont Dieu", op een twintigtal kilometer ten zuiden van Sedan, 
tijdens het Pinksterweekend, betekende een hoogtepunt in zijn verblijf:  

"Die Vogelwelt war eine überaus reiche und die ihrer Beobachtung gewidmeten und in 
dem fast Märchenhaft anmutenden Waldeszauber verlebten Stunden liefsen wenigstens für 
einige Zeit das niederdrückende Gefühl des Krieges vergessen."565  

 
Zijn lijst telt net iets meer dan 100 waargenomen soorten en Zimmermann besefte dat andere, meer 
ervaren veldornithologen vermoedelijk meer soorten zouden geteld hebben:  
 "Ein Beobachter, der mehr Zeit auf Seine Tätigkeit hätte verwenden konnen, als wie mir dies 
 leider vergönnt war, und auch schone in besserer Vogelstimmenkenner, als wie ich dies bei 
 meinem geringen musikalischem Empfinden bin, hätte sicherlich die immerhin wesentlich 
 erweitern können." 
 

 
9.12 Franz Hugo Dietrich 
 
Dietrich werd op 4 september 1862 geboren in Greissenberg in de deelstaat Rheinland-Palts. Hij 
studeerde natuurwetenschappen en aardrijkskunde en ontpopte zich al snel tot een ervaren 
veldornitholoog maar was tevens een groot verzamelaar en verwoede jager. Vanaf 1890 startte hij de 
aanleg van een indrukwekkende collectie vogeleieren met meer dan 9000 stuks behorend tot 860 
soorten, waarvan 600 uit het palearktisch gebied. Hij werd, gesteund door Otto Leege en Freiher Hans 
von Berlepsch, in 1907 voorzitter van het pas opgerichte "Verein zur Begründung von Vogelfreistätten 
an deutschen Küsten", een naam die tot 1966 behouden werd. Deze in Hamburg opgerichte vereniging 
was de eerste natuurbeschermingsorganisatie in Duitsland. Dietrich bleef op post tot 1929, gaf het 
voorzitterschap kortstondig af en hernam zijn functie van 1933 tot 1935. Hij was tevens voorzitter, van 
1906 tot 1931, van het Ornithologischer Verein Hamburg, waar hij F.H. Krohn opvolgde. Hier maakte 
hij zich verdienstelijk met de volgende publicaties: Die Vogelwelt in der Umgebung von Hamburg, Eine 
Anleitung zu ornithologischen Beobachtungen (1912) en Hamburgs Vogelwelt. Unter besonderer 
Berücksichtigung der nenachbarten Gebiete, nämlich von Schleswig-Holstein, Hannover, 
Braunschweig, Oldenburg, Bremen und Westfalen (1928). Zijn publicaties waren zo waardevol dat ze 
de basis vormden voor een heruitgave. Zo schreef Angelika Hillmer in 2008: "Das Standardwerk über 
Hamburgs Vogelwelt stammt von 1928. Jetzt soll es erneuert werden." 566 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef het natuurgebied op de Noord-Friese eilanden onbezet. Maar 
Dietrich bevond zich op dat moment bij ons aan het front in de Westhoek, hoewel hij, gezien zijn 

 
563 Idem: 305. 
564 Idem: 302. 
565 Idem: 305. 
566 Hamburger Abendblatt, 5 december: 26. 
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leeftijd en graad, waarschijnlijk niet echt aan de gevechten heeft deelgenomen. Bij het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog had hij zich, als oudere reserveofficier, vrijwillig aangeboden om zijn vaderland 
te dienen, "als Hauptmann und Kompagnie führer". Onervaren reserveofficieren stuurden piepjonge 
soldaten bij Langemark ten noorden van Ieper de dood in. Het was het einde van de bewegingsoorlog 
vooraleer men de loopgraven indook. Dit leverde voor andere ornithologen voldoende waarnemingen 
op om er artikels mee te stoferen. Het 9de Lauenburgische Jäger-Bataillon, hoofdzakelijk samengesteld 
uit vrijwilligers, was tussen 2 en 9 augustus, eerst overgeplaatst geweest naar Sylt, het grootste Noord-
Friese waddeneiland, vlak bij de Deense grens en trok vervolgens doorheen België. Op 25 augustus 
1914 arriveerde het bataljon in Leuven en twee dagen later stonden de troepen in de hoofdstad.  
 
Later dat jaar nam deze eenheid deel aan de herovering van de stad Luik en in oktober van hetzelfde 
jaar werd het bataljon ook ingezet in de Eerste Slag om Ieper op 21 oktober. Terwijl deze troepen ook 
aan de Marne en in de Vogezen werden ingezet, kreeg een compagnie het bevel van het grensgebied 
tussen Nederland en België in de provincies Antwerpen en Limburg toegewezen. Op 8 maart 1918 
werd het uitgedunde 9de Jäger-Bataillon, het 15de Reserve-Jäger-Bataillon en het 19de Reserve-Jäger-
Bataillon samengevoegd onder de titel van Jäger-Regiment Nr. 101. In juni en juli 1913, net voor het 
uitbreken van de strijd, ook daarvoor567 en ook onmiddellijk na het beëindigen ervan, van april tot juli 
1918, was hij op zijn geliefde eilanden aanwezig, waar hij zich inzette voor de bescherming van de 
meeuwenbroedkolonies568. Niet verwonderlijk dat zeevogels zijn voorkeur genoten. Hij kon enig begrip 
opbrengen voor het feit dat eieren werden verzameld en verstuurd naar legerhospitalen en 
burgerziekenhuizen om er de gewonde soldaten mee te voeden maar maakte zich behoorlijk boos over 
het feit dat gewone burgers ook eieren gingen rapen.  
 
We vermoeden dat hij, gezien zijn leeftijd, niet lang in ons land 
heeft vertoefd. Zijn waarnemingen hebben aan de basis gelegen 
van zijn artikel "Ornithologische Beobachtungen in Belgien"569. 
Het artikel is nergens op het Internet consulteerbaar en was 
blijkbaar voor zijn collega’s redelijk onbekend want buiten de titel 
worden verschillende gegevens uit de referentie foutief 
geciteerd. Zo heeft Ludwig Schuster het over "die Arbeit von 
Diederich [sic]570, maar ook elders in zijn artikel spelt Schuster 
Dietrichs naam verkeerd. 
 
In juli 1943 verloor Dietrich zijn huis en bezittingen tijdens het 
bombardement van Hamburg. Een jaar later overleed deze 
natuurbeschermer in een boshuisje van de zoo bij Lüneburg, waar 
hij tevergeefs beschutting had gezocht.  
 
Franz Dietrich was bijzonder productief: in 1906 werd hij voorzitter van het Ornithologische Verein 
Hamburg en in de 110 bijdragen, die het tijdschrift van de Hamburgse ornithologische vereniging telt,  
vinden we zijn naam 48 maal terug "und nach dem Kriege ist dieses Verhältnis ein ähnliches 
geblieben"571. 
 
 

 
567 Dietrich F., 1911. Bericht über die Brutergebnisse d. Js. 1910 auf Jordsand, Ellenbogen, Norderoog und Langenwerder bei  
Poel. Ornithologische Monatsschrift, 36 (1): 18-37. 
568 Dietrich F., 1914. Brutergebnisse 1913 auf Jordsand, Ellenbogen, Norderoog, Langenwerder und Poel. Ornithologische 
Monatsschrift, 39 (1): 12-32 en Dietrich F., 1920. Bericht über die Brutergebnisse des Jahres 1919 auf Jordsand, Norderoog, 
Ellenbogen, Langenwerder und Poel. Ornithologische Monatsschrift, 45 (1): 6-24. 
569 Dietrich F., 1916. Ornithologische Beobachtungen in Belgien. Zeitschrift fur Oologie und Ornithologie, 24: 102-110. 
570 Schuster L., 1921. Beiträge zur Ornithologie Nordostfrankreichs. Journal für Ornithologie, 69 (2): 168. 
571 Peters N., 1931. Prof. Dr. Franz Dietrich. Hamburger Zoo-Zeitung, 4: 38. 
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9.13 Victor Franz, Hans Stadler, Richard Heyder, Erwin Stresemann & Richard Gerlach  
 
We vermelden hier vijf belangrijke wetenschappers die, voor ons onderzoek, een minimale 
ornithologische bijdrage geleverd hebben aan Franse zijde van het front. 
 

 Victor Franz is een controversiële wetenschapper. Hij werd op 5 april 
1883 geboren in Königsberg en overleed op 16  februari 1950 in Jena. Hij 
studeerde natuurwetenschappen en specialiseerde zich in de biologie 
aan de universiteit van Breslau. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef 
hij van 4 augustus 1914 tot 23 december 1918 aan het Westfront in 
Frankrijk. Hij liet ons één overzichtsartikel na over de avifauna van het 
departement Aisne572.  
 
Franz noteerde er in twee jaren tijd 96 soorten, vooral broedvogels, 
aangevuld met enkele doortrekkers en wat winterwaarnemingen. 
Enkele soorten had hij verwacht maar niet waargenomen: klauwieren, 
Ooievaar, Boomklever, Meerkoet en Gierzwaluw. Een bijzonder raar 
allegaartje, te verklaren door het feit dat Franz zelf zo goed als 
uitsluitend het stroombekken van de Aisne had onderzocht. Hij vulde zijn 

lijst aan met gegevens die hij her en der had kunnen verzamelen: 
"Nach anderweitigen Berichte, wie sie ornithologische und Jagdzeitschriften in der Kriegszeit 
brachten, waren aber noch hinzen zu nennen, wenn auch nicht aus genau demselben Gebiet: 
Hühnerhabicht [Havik], Sperber als Seltenheit, die Groß-Trappe [Grote Trap] ferner Weindrossel 
[Koperwiek], Weidenlaubsänger [Tjiftjaf], als Durchzügler Gänse und Segler [Gierzwaluw]; 
ferner nach einer brieflichen Mitteilung aus dem nordwestlich an das meinige anschließende 
Gebiet, das zum Teil anders beschaffen ist, nämlich auch stattlichen Hochwald trägt, der 
Schreiadler [Schreeuwarend], der Girlitz [Europese Kanarie], der Rotrückige Würger 
[Roodkopklauwier], der Wachtelkönig [Kwartelkoning], der Weißer Storck [Ooievaar] und die 
Zwergohreule [Dwergooruil]." 

 
Verder noteerde hij – in vergelijking met wat hij gewend was in Duitsland – hoge aantallen van Raaf573, 
Velduil, Griel en Roodborsttapuit. Net als Otto Büsing viel hem het talrijke voorkomen van de Ekster 
op: 
 "Zu den außfälligste Erscheinungen der Ornis des Aisnegebietes, wie überhaupt im 
 ganzen nordostlichen Frankreichs, gehört die Haufigkeit von Pica pica, der Elster."574  
 
Victor Franz was origineel in zijn aanpak, in die zin dat hij een eksterpaar een oorlogsdagboek laat 
bijhouden: 
 "Sehr viele Franzosen aus der Zivilbevölkerung im Kriegsgebiet führten ständig ganz heimlich 
 ein Kriegstagebuch, was ihnen natürlich niemand verwehrte. Hätte es so auch die Elegante 
 Französin, die Elster (Pica pica) getan, so könnte sie manches erzählen." 
 
De Ekster, observeert het komen en gaan van de "Bataillone und Divisione", deelt de boom met 
verscheidene andere paren en dat levert soms problemen op want opgestaan is plaats vergaan en hier 
gaat de personifiëring verder: 

 
572 Franz V., 1917. Das Vogelleben in Aisnegebiet. Ornithologische Montatsberichte, 25: 112-119.  
573 Het is hier niet duidelijk of de Raven zich hier ook te goed deden aan het vlees van gesneuvelde paarden zoals luitenant 
W. Grassmann het beschrijft in het zuidwesten van Rusland (Beitrag zur Biologie des Kolkraben, Ornithologische 
Monatsschrift, 41 (1) 1916: 57-59).   
574 Franz V., 1919. Aus dem Kriegstagebuch der Elster. Unsere Welt, 11: 93. 

                   Franz 
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 "Vielleicht war es froh, noch eine vorjährige Niststätte gefunden zu haben – wie auch 
 Soldaten, die sich irgendwo im Felde einbauen müssen, froh sind, wenn sie einen verlassenen 
 Unterstand finden. […] Diese Beobachtungen rufen uns recht eindringlich ins Gedächtnis 
 zurück, daß die  Unterschiede zwischen der Seele eines Tieres und des der Menschen, so groß 
 sie auch sind, doch schließlich nicht unstatthaft ist, das Tier- und besonders das Vogelleben 
 mit Worten zu beschreiben, die ursprünglich Gebräuche aus dem menschlichen Leben 
 bezeichnen."575 
 
Zijn onderzoek was zeer veelzijdig maar als ornitholoog behoorde hij nooit tot het Deutschen 
Ornithologischen Gesellschaft. Vanaf 1933 doken alsmaar regelmatiger ideeën rond racisme en 
antisemitisme in zijn wetenschappelijke publicaties op.  
 
Hans Stadler, geboren op 11 april 1875 in Rain am Lech, overleed op 22 augustus 1962 op 88-jarige 
leeftijd. Hij was vanaf 1907 actief bij het Ornithologische Gesellschaft in Beieren en was een 
buitengewoon natuurkenner die zich had gespecialiseerd in vogelzang. Beroepshalve was hij arts. Hij 
publiceerde een honderdtal artikels waarvan er verscheidene in Engelse (British Birds, 1914), 
Nederlandse (Ardea, 1913, 1914 en 1915), Franse (Alauda, 1930, 1932 en 1951), Zwitserse (Vögel der 
Heimat, 1945-1946 en Bulletin de la Murithienne, 1930), Russische (Glasnik Skopskog Nautschnog 
Drutschwa, 1939) en Joegoslavische (Acta Musei Macedonici scientiarum naturalium, 1954) 
tijdschriften verschenen. 
 
Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog vertoefde hij enige tijd in Noord-Frankrijk, net over de 
Belgische grens en het ontbreken, tegen alle verwachtingen in, van Matkop was het eerste dat hem 
opviel, vooral omdat soorten die in een gelijkaardig habitat voorkomen (Nachtegaal, grasmussen, Kool- 
en Pimpelmees en Bosrietzanger) wel aanwezig waren: 
 "Im Kammerijck-Cambrai, am Schelde-Kanal, habe ich während der Monate Mai und Juni 
 1918 niemals Weidenmeisen beobachtet, obgleich dieses Gelände des Brüten des Art 
 erwarten liess."576 
 
Hij nam de soort enige tijd later voor het eerst waar in Solre-le-Château, bijna op de grens met ons 
land. Van 24 tot 27 september 1918 had hij het geluk aanvankelijk 8 tot 10 Matkoppen te kunnen 
observeren in een gemengd beuken- en eikenbos bij Eccles, eveneens op de grens. Zijn geluk kon niet 
op wanneer het aantal waarnemingen in de streek alsmaar steeg.  
 
Als soort was de Matkop erg in trek bij Duitse ornithologen aan het Westfront. Zo lezen we bij een 
vastberaden Werner Sunkel: 
 "In den Kriegsjahren haben viele deutsche Vogelkennr, die diese Art von Deutschland her nicht 
 oder nur wenig kannten, Gelegenheit gehabt, sie in Belgien und Frankreich zu beobachten.  
 Einige haben auch ihre diesbezüglichen Beobachtungen schon veröffentlicht u.a. 
 Bacmeister577,  Gengler, L. Schuster und Stresemann. Da ich auch 4 Jahre auf dem westlichen 
 Kriegsschauplatz war, bin ich der Weidenmeise ebenfalls offt begegnet, so daß ich die 
 Berichte anderer über ihr Vorkommen und ihre Lebensweise erganzen kann."578 
 

 
575 Ibidem. 
576 Stadler H., 1919. Weidenmeisen in Nordfrankreich. Ornithologische Monatsberichte, 27: 73. 
577 Bacmeister, die we hier verder niet aanhalen omdat hij geen rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de Belgische 
ornithologie, wijdde enkele artikels aan de soort en meer bepaald aan het voorkomen in de Argonne.  
578 Sunkel W., 1919. Über das Vorkommen und Lebensweise der Weidenmeise (Parus salicarius rhenanus Kleinschm.) in 
Nordfrankreich. Ornithologische Monatsberichte, 27: 93. 
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Richard Heyder werd op 17 december 1884 geboren in Rochlitz, in de Duitse 
deelstaat Saksen. Zijn vader was als linnenwever in de textielnijverheid 
werkzaam, zijn moeder had met de opvoeding van de vijf kinderen haar 
handen meer dan vol. Als autodidact bestudeerde en verzamelde de jonge 
Richard planten en dieren. Hij ving Koolmezen en markeerde ze met een 
stempel. Zo wist hij een basisinzicht te verwerven in de broedbiologie van 
verscheidene vogelsoorten. 
 
Hij geraakte bevriend met de zes jaar oudere Rudolf Zimmermann. Deze 
laatste was meer onderlegd en heeft Heyder op het juiste spoor gezet en 
hem een wetenschappelijk duwtje in de rug gegeven. Hij spoorde hem ook 
tot publiceren aan wat een artikel over de eieren van de Zanglijster 
opleverde in 1905. Het eerste in een reeks van meer dan 200 ornithologische 
bijdragen. Heyder publiceerde zijn laatste bijdrage in 1984. Hij werd net 
geen 100 jaren oud.  
 
Nog voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog startte hij in 1911 het schrijven van een boek over 
de Saksische avifauna. De Ornis saxonica verscheen in 1916 in het Journal für Ornithologie en maakte 
de auteur tot ver over de grenzen bekend. In 1922 volgden de Nachträge zur Ornis saxonica579. 
 

                                             
Aan de Franse zijde van het Westfront werd door 
Duitse ornithologen wel wat gepubliceerd. Erwin 
Stresemann580 (1889-1972), hiernaast afgebeeld, en 
zoöloog Richard Gerlach581 (1899-1973) 
behandelden het oostelijk deel van het slagveld 
(departement Ardennes, Lorraine,…).  
Gerlach, gekaserneerd in Saint-Germainmont, een 
dorpje in de Franse Ardennen zo’n 80 km ten zuiden 
van Chimay, beschreef 102 soorten maar had op 
meer gehoopt maar de omstandigheden zaten 
hoegenaamd niet mee: 
"Der Beobachter, die bis jetzt ihre Beobachtungen 
aus Frankreich veröffentlichen, sind meist nur sehr 
kurze Zeit an einem Orte gewesen, was eine 
gründliche Erforschung vor vornherein ausschließt. 
Auch ein Jahr ist eine zu kurze Zeit, um jeden Vogel 
einer Gegend kennenzulernen. […] Am Schluß bitte 
ich noch zu berücksichtigen daß diese Arbeit mitten 
im Kampfgebiet enstanden und geschrieben ist. 
Wenn ich manche Einzelheiten nicht ausfürlich 

behandelt habe, so liegt das daran, daß ich die Arbeit 
nicht vor meinem Schreibtisch, sondern auf einem übergeschlagenen Bein im tiefen Unterstand 
bei Kerzenlicht ausgearbeitet habe."582 

 
Twee soorten, die hij in een ander artikel verder toelichtte, waren voor hem een openbaring: 

 
579 Journal für Ornithologie, 70 (1): 1-30 & 70 (2-3): 137-172.  
580 Stresemann E., 1918. Drei Jahre Ornithologie zwischen Verdun und Belfort. Verhandlungen der Ornithologischen 
Gesellschaft in Bayern. 13 (3): 245-288. 
581 Gerlach R., Ornithologische Beobachtungen aus der Gegend von Reims. Journal für Ornithologie, 67 (2): 211-215. 
582 Gerlach R., Art. cit.: 211 en 215. 
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 "In diesem Sommer (1917) lernte ich die Zwergtrappe in nördlich die Aisne gelegenen 
 Landschaften kennen, also ziemlich weit von der Champagne entfernt. […] Einer der 
 gewöhnlichtsten Vögel der Aisnelandschaft ist der Triel."583 
 
Richard Gerlach was geboeid door elke waarneming, zelfs de meest banale. Zo beschrijft hij de 
confrontatie van een patrijzenfamilie met ruiter en paard584, 
waarbij niet duidelijk wordt wie het meest geschrokken is, 
een IJsvogel, Waterrallen en de wel bizarre symbiose van 
Kwartelkoning en Waterrat aan het riviertje Marée585. 
Gerlach had vernomen dat sommige zangvogelsoorten in 
Frankrijk eerder terugkeerden uit de overwintergebieden 
dan in Duitsland. Dit onderzocht hij aanvankelijk bij Merel en 
Veldleeuwerik, later breidde hij zijn onderzoek uit naar 
andere soorten en deed dit in een ruimer geografisch 
kader586.  
 
Richard Heyder belicht in zijn artikel de ruime omgeving rond 
de stad Verdun587.  Hij verbleef in de regio van 4 mei 1916 tot 
5 mei 1917 en observeerde vogels tot einde augustus 1916 in 
een gebied ten westen van de Maas tot de Argonne en vanaf 
begin september 1916 tot mei 1917 in het gebied ten oosten 
van de Maasvallei. In totaal leverde dit 114 soorten op.  
 
Heyder ging nauwgezetter te werk maar moest zich tevreden 
stellen met wat hij aantrof: 
 "Rallus aquaticus L. – Ich herhielt ein Anfang Mai 17 
nahe der Remany-Ferme durch  Handgranate verunglüktes Stück" en "Leider verboten mir die 
Verhältnisse Bälge zu sammeln."588 
 
Ook al is het artikel van Richard Heyder niet onmiddellijk relevant voor de studie van de Belgische 
ornithologie, het vult de leemte op tussen de bijdragen die de departementen Pas-de-Calais, Nord en 
Aisne behandelen in het westen, het noorden van de regio Champagne-Ardenne en deze die de regio 
Lorraine bespreken. Het geheel van deze ornithologische studies geven wel een beeld van wat zich op 
avifaunistisch gebied net ten westen en ten zuiden van ons land, in de departementen Meurthe, 
Moselle, Meuse en Vosges, heeft afgespeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog.   
 
 

9.14 Hugo Oskar Grimm, Lissmann Friedrich & Georg von Boxberger 
 
Niet alle Duitse ornithologen aan het westelijke front hebben de gelegenheid gehad of de noodzaak 
ervaren om hun waarnemingen op papier te plaatsen. 
 

 
583 Gerlach R., 1918. Von Zwergtrappe und Triel. Ornithologische Monatsschrift, 43 (2): 45. 
584 Gerlach R., 1918. Rephühner als Pferdescheuche. Ornithologische Monatsschrift, 43 (2): 48. 
585 Gerlach R., 1918. Vom Eisvogel. Ornithologische Monatsschrift, 43 (5): 138; Gerlach R., 1918. Von der Wasserralle (Rallus 
aquaticus). Ornithologische Monatsschrift, 43 (5): 145 en Gerlach R., 1918. Symbiose zwischen Zaunkönig und Wasserratte? 
Ornithologische Monatsschrift, 43 (5): 140. 
586 Gerlach R., 1918. Von Schwarzdrossel und Feldlerche. Ornithologische Monatsschrift, 43 (5): 143 en Gerlach R., 1919. 
Kehren die Zugvögel in Norddeutschland oder in Nord-frankreich früher zurück? Ornithologische Monatsschrift, 44 (7): 131-
133. 
587 Heyder R., 1917. Einige Gelegenheitsbeobachtungen an der Vogelwelt der weiteren Umgegend von Verdun (Frankreich). 
Ornithologische Monatsberichte, 25: 121-128. 
588 Heyder R., 1917. Art. cit.: 123 en 127. 
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Hugo Oskar Grimm, geboren op 6 mei 1875 te Roda in de deelstaat Thüringen, genoot aanvankelijk 
een muzikale opleiding. Tijdens zijn lerarenopleiding kwam hij in contact met de entomologie en de 
ornithologie. Hij werd jager en verzamelaar en specialiseerde zich in het restaureren van balgen. Hij 
bezat naar schatting 1900 opgezette vogels. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam hij op 13 november 
1914 in Frankrijk om het leven. Hij publiceerde in Falco en het Ornithologisches Jahrbuch.  
 
Lissmann Friedrich werd geboren in Bremen op 4 oktober 1880. Zijn ouders hadden allebei een 

zangcarrière uitgebouwd en zelf liep hij kunstacademie in 
Hamburg. Vanaf 1906 specialiseerde de mensenschuwe 
Lissmann zich in het schilderen van dieren. Vooral vogels 
trachtte hij in hun natuurlijke omgeving weer te geven. Hij 
stierf op 27 september 1915 in Ieper. Hij maakte 
waarschijnlijk deel uit van de Duitse versterking die een 
dag eerder in groten getale was aangevoerd om de 
bressen te vullen bij de slag om Loos. Lissmann was vrij 
bekend, nog hetzelfde jaar verscheen bij Hanseatischer 
Kunstverlag in Hamburg een verzamelmap met 
reproducties van 12 schilderwerken en een complete 
biografie. Artikels heeft hij niet nagelaten. 

 
Georg von Boxberger werd op 28 juni 1866 in Marburg 
geboren.  Net als zijn oudere broer Leo was hij jurist én 
gepassioneerd door ornithologie. Hij schreef enkele 
bijdragen voor het Zeitschrift für Oologie, het Monatsschrift 
des Sächsisch-Thüringischn Vereins für Vogelkunde und 
Vogelschutz zu Halle, de Deutsche Jägerzeitung. Reeds bij de 
prille aanvang van de Eerste Wereldoorlog vond hij de dood 
in Frankrijk.  
 
 

9.15 Xavier Raspail 
 

Xavier of François-Xavier Raspail, werd op 2 december 1840 in het Franse 
Montrouge, nu een onderdeel van de Parijse banlieue, geboren als 
jongste zoon van een geneesheer die zich liet opmerken door zijn 
politieke durf en zijn ijver voor meer hygiëne. Dit laatste uitte zich in 
enkele opmerkelijke, fel besproken publicaties. De naam van zijn vader 
werd als eerbetoon aan een belangrijke Parijse boulevard en een 
metrostation gegeven. Xavier overleed in 1926. In zijn vrije tijd was hij 
ornitholoog en schreef hij net geen honderd artikels, die in 1931 door J. 
Rapine589 gebundeld werden heruitgegeven door Paul Lechevalier in 
Parijs als het 5de volume in de reeks "l'Encyclopédie Ornithologique".  
 
Raspail leefde in Gouvieux (Oise), waar hij zich ontfermde over het 
plaatselijk ornithologische station. In een periode waarin het begrip 
vogelbescherming niet altijd warm onthaald werd, publiceerde hij in het 

tijdschrift Revue Scientifique (1902) "Le coucou devant l'enquête administrative de 1885-1886 "en "La 
protection des semailles contre les corbeaux". In de Revue Française d’Ornithologie verscheen van hem 
in 1910 "Le corbeau freux au point de vue de son utilité". Bij de Parijse uitgever Vigot bracht hij een 
Classification des oiseaux au point de vue de leur utilité et de leur nocuité uit in 1912. Voor ons is hij 

 
589 Œuvres ornithologiques, Paris, Lechevalier/Société Ornithologique et Mammologique de France. 
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vooral belangrijk om zijn lijvig artikel "Observations ornithologiques faites sur le littoral belge en 1877-
1878"590. Xavier Raspail verbleef in die periode aan de Vlaamse kust van januari 1877 tot juni 1878. Op 
het moment dat hij zijn waarnemingen deed, was het enige degelijke beschikbare naslagwerk La faune 
belge van Selys-Longchamps. Het artikel van Xavier Raspail, dat pas in 1913 verscheen, is ook een 
uitstekende aanvulling op de "Nouvelle revue des oiseaux observés en Belgique" uit 1912 en de 
"Nouvelles observations sur la Faune belge" ook uit 1913, beide van Alphonse Dubois591.  
 
Het was de publicatie van Alphonse Dubois uit 1912 die bij Raspail een lichtje deed branden:  

"La publication dans le tome XXV (1912) d’une “Nouvelle revue des Oiseaux de la Belgique par 
le Dr Alph. Dubois, m’a fait souvenir que je possède une relation d’un séjour que je fis en 1877-
1878 sur le littoral belge, durant lequel je me consacrai à relever la présence des Oiseaux qui y 
sont sédentaires ou n’y font que d’accidentelles apparitions. […] Il s’est donc trouvé que j’ai fait 
mes observations à une période exactement égale entre 1842 et 1912, dates de la publication 
des ouvrages sus-mentionnés." 

 
Dubois voelde zich na het lezen van Raspails artikel geviseerd en achtte het zelfs noodzakelijk zich te 
verantwoorden, een beetje zoals Karel Dupond in zijn relatie tot het artikel van dokter Fernand 
Cathelin:  

"Les intéressantes Observations ornithologiques faites sur le littoral belge par M. Raspail, 
paraissent parfois en désaccord avec les renseignements donnés dans ma Nouvelle revue des 
Oiseaux observés en Belgique. Comme ceci peut faire supposer des erreurs de ma part, je crois 
nécessaire de donner quelques explications à ce sujet. Avant tout je ferai remarquer que je n'ai 
pas traité ma revue au point de vue du littoral, mais d'une manière générale pour tous les 
Oiseaux observés en Belgique; telle espèce peut donc être rare sur le littoral et commune près 
de l'Escaut ou dans les marais de la Campine. M. X. Raspail ne parle évidemment que de ce qu'il 
a vu lui-même, à Heyst et plus particulièrement à Nieuport-Bains, ce qui augmente l'intérêt de 
ses observations. Mais il n'a pu se rendre compte des Oiseaux qui passaient sur la côte, entre 
la frontière hollandaise et Nieuport-Bains et entre cette ville et la frontière française, soit sur la 
plus grande étendue du littoral belge. Pour les espèces aquatiques, non marines, les passages 
sont plus accentués dans le pays de Waes, au nord de la Flandre orientale, à cause du voisinage 
de l'Escaut, M. Raspail reconnaît du reste lui-même, que la douceur exceptionnelle de l'hiver de 
1877-1878, époque de son séjour à Nieuport-Bains, était peu favorable pour rencontrer des 
Oiseaux que les grands froids seuls amènent sur notre littoral. Il est évident que, si mon savant 
confrère n'a pu voir que peu ou point certaines espèces, cela ne prouve pas qu'elles soient rares 
partout sur le littoral ou près de l'Escaut. De nouvelles observations m'ont d'ailleurs permis de 
faire moi-même quelques rectifications au sujet de la plus ou moins rareté de certaines 
espèces."592  
 

Er hing onweer in de lucht maar Raspail had nochtans niemand voorgelogen en wilde absoluut niet 
Dubois in verlegenheid brengen, integendeel. Vanuit zijn wetenschappelijke aanpak was het zijn 
bedoeling om onduidelijkheden en twijfels uit de wereld helpen.  
 
Vóór zijn verblijf aan de Belgische kust had Raspail de Faune belge en andere artikels van Selys-
Longchamps en het eerste artikel van A. Dubois grondig bestudeerd en hij schrijft in dit verband:  

"j’ai relevé des données qui concordent avec [les publications] de ces deux ornithologistes, sur 
d’autres, j’ai été à même de constater soit des divergences, soit des lacunes et c’est ce qui 

 
590 Mémoires de la Société Zoologique de France, 26, 1913: 132-153. 
591 Mémoires de la Société Zoologique de France, 25, 1912: 162-209. 
592 Dubois A., 1913. Encore un mot sur les oiseaux du littoral belge. Bulletins et Mémoires de la Société Zoologique de France, 
38: 315-316. 
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m’amène à publier ces observations dans l’espoir qu’elles pourront servir d’appoint à l’histoire 
de l’ornithologie belge, en ce qui concerne surtout les Echassiers et les Palmipèdes."  

 
Raspail wilde constructief zijn. In verband met de Strandleeuwerik gaf hij toe dat hij de soort in het 
Zwin niet had waargenomen, maar aan de kust was dat anders en dat vervulde hem met blijdschap 
want in de Faune belge schreef de Selys-Longchamps dat deze soort in ons land "de passage 
accidentel" was en Degland en Gerbe waren van oordeel dat de exemplaren die zich in verzamelingen 
bevonden, niet in Europa gedood waren. A. Dubois schreef in 1912 dat er jaarlijks individuen gevangen 
werden in de omgeving van Nieuwpoort, in Limburg en zelfs in het Brusselse. Raspail dacht zich te 
herinneren: 

"[d’avoir] signalé au Dr Alph. Dubois cette présence de l’Otocoris alpestre pendant les six mois 
à Nieuport-Bains. Pour ma part, j’aurais pu la fournir à tous les musées et collections de France, 
car il m’est arrivé, lorsque je voulais en mettre quelques-unes en peau, d’en abattre une demi-
douzaine à la fois." 

 
Het waren zeker en vast de "divergences", de "lacunes" en de zelfzekerheid van de Franse ornitholoog 
die voor Dubois moeilijk verteerbaar waren. De publicatie van Xavier Raspail heeft voor ons een 
duidelijke meerwaarde want hij bevond zich in "une situation que peu d’ornithologistes peuvent 
réaliser, c’est-à-dire en permanence sur le terrain d’observation, d’un bout de l’année à l’autre et pour 
ainsi dire à toutes les heures de la journée."593 
  
Een bevoorrechte situatie want :  
 "[de Selys-Longchamps en Dubois] parlent, d’après les renseignements qu’ils ont recueillis, 
 des passages qu’effectuent les Oiseaux au printemps et en automne, mais sans donner 
 aucune indication sur les conditions qui président à ces passages, et c’est justement ce que 
 j’ai été à même d’étudier, me trouvant dans une situation que peu d’ornithologistes 
 peuvent réaliser, c’est-à-dire en permanence sur le terrain d’observation, d’un bout de l’année 
 à l’autre et pour ainsi dire à toutes les heures de la journée."594 
 
Was het een blijk van arrogantie of getuigt het van doorgedreven wetenschappelijke arbeid wanneer 
Raspail in hetzelfde artikel schreef:  
 "je suis convaincu que bien peu des espèces indiquées, par les auteurs, comme rares pour la 
 Belgique auraient pu échapper à mon attention, si elles étaient venues faire des apparitions 
 durant cette assez longue période où je me suis tenu en permance à surveiller le bord de 
 mer"?  
 
Heel waarschijnlijk het laatste. Raspail was een ervaren ornitholoog maar hij beperkte zich tot de kust 
en was bevoordeeld in die zin dat hij niet afhankelijk was van andere waarnemers, zoals het voor 
Edmond de Selys-Longchamps en Alphonse Dubois wel het geval was.   
   
Daar waar Edmond de Selys-Longchamps nog worstelde met de taxonomie had Raspail het geluk zich 
voor zijn waarnemingslijst, die 92 soorten telt, te kunnen baseren op de rangschikking van Degland en 
Gerbe, "que j’ai toujours considérée comme la plus simple et la plus rationnelle."595 Dat was geen blijk 
van chauvinisme maar wel een nuchtere vaststelling. 
 
Toen Xavier Raspail in 1877 in Heist aankwam was hij verbaasd  

 
593 Mémoires de la Société Zoologique de France, 26, 1913: 132. 
594 Ibidem. 
595 Raspail X., 1913. Observations ornithologiques faites sur le littoral belge en 1877-1878. Mémoires de la Société Zoologique 
de France, 26, 1913: 140. 
595 Ibidem. 
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"de trouver construites, en front de mer, sur une superbe digue, des constructions comportant 
jusqu’à deux étages et les combles et dont les propriétaires avaient rivalisé à qui apporterait 
dans leur édification le plus de luxe architectural. [...] Quant à Blankenberghe que j’avais visité 
en 1858, alors qu’on montait sur la dune par un grossier escalier de bois pour gagner [...] la 
plage [...] je fus encore plus émerveillé du changement féerique qui s’y était produit, le faisant 
rivaliser avec Ostende en tant que station balnéaire."  

 
Deze gravure en postkaart, uit 1855 en 
±1875, van het strand in Blankenberge 
en het vernieuwde casino-kursaal te 
Oostende, illustreren overduidelijk wat 
Raspail beschrijft. De trap(pen) over de 
duinen zijn duidelijk zichtbaar.  
 
In 1870 was Knokke nog een landelijk 
dorp met een 1300 inwoners. Het 
bewoonde gedeelte lag tussen de kerk 
en de herberg Het Kalf. De Lippenslaan 
en de straten die nu naar de zee lopen, 
bestonden toen niet. Een zeedijk was 
er niet, en van aan de kerk naar het 
strand liep een kronkelende wegel 

door het duinenlandschap. Het strand werd niet bezocht en Het Zwin was nog niet ingedijkt. Bij 
noodweer zochten sommige schepen er hun heil.  
 
Voordien, ten tijde dat Selys-Longchamps zijn Faune belge schreef, was er één lange kustlijn, 
onderbroken door de Oostendse haven: "la solitude de la plage était complète; il y avait bien quelques 
villages de pêcheurs, dont les bateaux à fond plat s’échouaient sur le sable, mais ces villages étaient 
construits en deçà des dunes […].". De duinen waren op sommige plaatsen nog 1500 m breed, wat 
Raspail doet besluiten:  

"Quant à cette transformation qui s’y est opérée, elle a dû avoir pour conséquence d’éloigner 
de la plage jadis déserte, des Oiseaux qui venaient s’y arrêter et de faire dévier leurs passages, 
soit au-delà des dunes, soit au large 
de la mer. C’est un passé dont le 
souvenir tend à disparaître du temps 
de SELYS-LONGCHAMPS et même de 
celui de mon séjour, pour espérer 
refaire, avec profit, les mêmes études 
ornithologiques."  

 
Omstreeks 1855, "le goût des bains de mer 
devint à la mode". De zee was in trek voor 
een modain publiek dat graag observeerde 
en zich liet bekijken. 
 

                        Blankenberge omstreeks 1855 
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Iets meer dan twintig jaar later was Raspail dan ook ontgoocheld bij de aanblik van onze kust:  

"les résultats que j’obtins ne répondirent pas à mes désiderata. A part les petits Echassiers [...], 
les Corbeaux mantelés, [...] plusieurs espèces de Goëlands, des Huîtriers et quelques Courlis 
cendrés [...], je ne fis que de captures et de rencontres un peu intéressantes qu’aux Zwin [...]."  
 
"Pendant les 17 mois de mon séjour sur le littoral belge, je n’ai rencontré que trois Bécassines, 
alors qu’un chasseur de Nieuport-ville m’affirmait, qu’une dizaine d’années auparavant, il lui 
arrivait d’en tirer, certains jours, dans les marais autour de la ville, jusqu’à quarante." 
 

Hij troostte zich bij de gedachte dat  
 "Cette rareté devait être générale en 1877 et 1878, dans toute la Belgique et même dans le 
 département du Nord, car je les ai vu payer 5 et 6 francs chez les marchands de gibier de 
 Tournai. Mais ce ne devait être qu’une éclipse passagère; le Dr Alph. Dubois indique qu’elle 
 est commune aux passages." 
 
Grappig is wel dat hij Zwin in het meervoud schrijft en vermeldt dat het jouine moet worden 
uitgesproken. Later tijdens zijn verblijf aan de Vlaamse kust vertoefde hij nog in Nieuwpoort-bad "qui 
me fut indiqué comme l’endroit le plus fréquenté par les Oiseaux de mer à cause du chenal profond qui 
le relie à Nieuport-Ville". Hier apprecieerde hij in het bijzonder het staketsel "pour faire des 
observations lors des migrations du printemps". De opsomming die Raspail geeft is erg betrouwbaar, 
alleen had hij het nadeel dat de winters van 1877 en 1878 bijzonder zacht waren,  

"ce qui m’a enlevé les chances de trouver des Oiseaux que les grands froids seuls amènent sur 
le littoral. C’est à peine, si j’ai compté deux ou trois gelées blanches: quant à la neige, elle ne 
tomba que pendant une matinée, à la fin de février 1877 et fondit au fur et à mesure que les 
flocons tombaient sur la plage. Par contre, l’hiver de 1875 avait été très rude: les fortes gelées 
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faisaient se congeler la vapeur d’eau à l’endroit où venait s’éteindre la vague et il s’était formé 
des blocs de glace atteignant, en certains endroits, plus d’un mètre de hauteur."  

 
Alphonse Dubois kon niet nalaten nog een spreekwoordelijke veeg uit de pan te geven aan het adres 
van Xavier Raspail:  

"Pour terminer, je me permettrai de relever une erreur bibliographique. M. Raspail dit que rien 
n'a paru sur les Oiseaux de la Belgique entre la Faune belge de M. Selys-Longchamps (1842) et 
ma Nouvelle revue (1912). Si mon confrère avait lu la bibliographie que je donne à la une de 
cette dernière596, il aurait vu que deux ouvrages importants ont parus [sic] dans cet intervalle: 
l'un par mon père de 1854 à 1860, et l'autre par le Baron Fallon en 1875. — Quant à ma Faune 
illustrée, elle a commencé à paraître en 1876 et fut terminée en 1893."597 

 
 Alphonse Dubois scoort hier een punt want de bibliografie geeft inderdaad een overzicht van wat 
reeds verschenen was, waaronder acht publicaties van hemzelf maar ook  het tweedelige Les oiseaux 
observés en Belgique van Marcel de Contreras.  Bovendien was het raar dat Raspail, die zelf publiceerde 
in het Bulletin de la société zoologique d’Acclimatation, vanaf 1895, het werk van Fallon niet kende. Na 
zijn overlijden in 1975 werd de Monographie des oiseaux de la Belgique door zijn tweede vrouw, Marie 
Wasseige, aan de Société d’Acclimatation overhandigd. 
 
 

9.16 Pierre Jean de Tristan 
 
Markies Pierre Jean de Tristan598, een verre nazaat van Joséphine de Beauharnais, de echtgenote van 
Napoleon I, zag het levenslicht op 7 maart 1888 op het Château de l’Emerillon in Cléry Saint-André in 
het departement Loiret. In zijn publicaties noemde hij zich graaf. Waarom hij een lagere adelijke titel 
koos is ons een raadsel. Zijn overgrootvader, Jules Claude Tristan de Houssoy, was een eminente 
botanicus. Het kasteel was echter naar het Smelleken genoemd. Toen Pierre Jean 10 jaar oud was 
begon hij de vogelcollectie van zijn vader verder uit te breiden. De Sologne was toen reeds een ideaal 
natuurgebied en voor P.J. de Tristan de ideale plek om vogels en eieren te verzamelen. Zijn collectie 
groeide al snel uit tot één van de grootste in Europa en zelfs in de wereld. Ze bevatte zelfs een ei van 
de Reuzenalk Alca impennis. Aan deze soort wijdde hij trouwens een interessant artikel599. Zijn 
verzamelzucht en zijn ornithologische interesse kenden geen grenzen: "La collection oologique se 
complète par des nids, des oiseaux naturalisés, et des notes manuscrites"600.  
 
Later studeerde hij voor ingenieur met elektriciteit als specialisatie. Hij overleed op 5 september 1944 
in Cléry Saint-André op 56-jarige leeftijd en werd in de kapel op het domein begraven. Na zijn dood 
schreef de bekende Franse ornitholoog Noël Mayaud in Alauda: "[...] après la guerre de 1914-18 où il 
servit dans l’artillerie, et où il mérita la croix de guerre, [il] se retira dans ses terres de l’Emerillon [de 
familie-eigendom]"601.  
 
P.J. de Tristan was medeoprichter van de Franse Société d’Etudes Ornithologiques en van het tijdschrift 
Alauda. Van 1913 tot 1939 publiceerde hij in het totaal een dertigtal artikels in de tijdschriften L'Oiseau 
et la Revue Française d'Ornithologie en Alauda, hoofdzakelijk over de streek van Orléans met als 

 
596 Mémoires de la Société Zoologique de France, 25, 1912: 209. 
597 Dubois A., 1913. Encore un mot sur les oiseaux du littoral belge. Bulletins et Mémoires de la Société zoologique de France, 
38: 316. 
598 Moritel G., 1977. Une famille de naturalistes : le marquis Pierre Jean de Tristan (ornithologue), le comte Jules Marie Claude 
(botaniste). Gazette de la Société d'histoire naturelle de Loir-et-Cher. 
599 Note sur un œuf d’Alca impennis. Revue Française d’Ornithologie, 3, 1913: 118. 
600 Extrait du Bulletin des naturalistes orléanais, 41, 1949: 3.   
601 Arnaud N., 1946. Notes sur l’ornithologie française. 2e supplément. Alauda, 7: 124-148. 
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uitschieter zijn "Faune ornithologique de la région orléanaise, et en particulier de la Sologne"602. Wat 
ons hier in het bijzonder interesseert zijn de artikels die hij schreef tijdens zijn verblijf in het Noord-
Franse Bergues en aan de Belgische kust in Nieuwpoort, vermeld in voetnoot603. P.J. Tristan was 
gekazerneerd in Bergues, eenvoudigweg als artilleriesoldaat met de graad van wachtmeester. Hij 
profiteerde van de schaarse vrije tijd om zijn ornithologische waarnemingen604 beknopt uit te schrijven. 
De artikels zijn in een heroïsche en eerder literaire stijl geschreven zoals mag blijken uit het volgende : 
"Pendant tout l'hiver, en dépit de la canonnade incessante, nombreuses sont les espèces qui n'ont pas 
cessé de fréquenter les rivages aux environs de la ligne de feu."605  
 
Zijn landgenoten Maurice de la Fuye en Albert Hugues deden elders een gelijkaardige vaststelling, de 
eerste als militair op rust en jager bij verstek, met erg gemengde gevoelens, de tweede als frontsoldaat:  
 "C’est pour ainsi dire au bruit du canon que j’ai terminé mon article. Ma propriété n’est qu’à 
 une cinquantaine de kilomètres du front Champagne-Argonne. J’espère que ce vilain 
 voisinage finira par s’éloigner. Il n’a d’ailleurs nullement troublé les oiseaux qui pullulent: 
 gibiers et Passereaux, Rapaces nuisibles aussi malheureusement que l’état de siège empêche 
 de détruire au fusil et qui prennent des acomptes exagérés sur le gibier respecté des 
 chasseurs humains."606  
  

"Il n’est pas moins curieux de voir, dans les régions où la guerre suit son triste cours, dans les 
 champs jadis tranquilles, mais balayés pendant des mois par les balles et la mitraille – et cela 
 nuit et jour – certains des hôtes habituels de ces bois y vivre, dédaigneux de tout ce 
 monstrueux tapage. A quelques kilomètres de Reims, terré dans les tranchées d’un secteur de 
 la Champagne pouilleuse, où j’ai monté la garde pendant les mois de novembre et décembre 
 1914, j’ai pu voir que les oiseaux n’avaient pas quitté ces lieux inhospitaliers, et s’étaient 
 familiarisés avec la fusillade continuelle des Allemands et la réplique des Français. Les 
 détonations des fusils, la musique des projectiles, accompagnées du bruit sec produit par 
 l’éclatement des balles explosives rencontrant un corps dur, ne paraissaient pas les troubler 
 beaucoup."607 
 
Ook in het gedicht In Flanders Fields van luitenant-kolonel John McCrae zingen de leeuweriken op het 
slagveld: 
 "The larks, still bravely singing, fly 
 Scarce heard amid the guns below." 
 
Louter en alleen de aanvallen met gifgas waren nefast voor de vogels maar niet fataal voor het geheel 
van de avifauna: 
 "Au commencement de mai 1918, à une permission, j’ai constaté que les Oiseaux étaient chez 
 moi, dans l’Aisne, au moins aussi nombreux que d’habitude. Les nichoirs, les creux d’arbres 
 coutumiers étaient normalement peuplés […]. Du 29 mai jusque dans la deuxième quinzaine 
 de juillet, les bombardements allemands à gaz toxiques (en plus des autres) se sont succédés, 
 quotidiens, violents et prolongés. A une première visite sur place, le 19 juin, je fus frappé de la 
 disparition complète des Oiseaux. J’avais déjà remarqué pareil phénomène dans d’autres 
 endroits des lignes, à la suite de bombardements à gaz toxiques […]. A une deuxième visite, le 

 
602 Mémoires de la Société d’agriculture, des sciences, des belles-lettres et des arts d’Orléans, 5 (XXIII) 1928-1931: 1-145. 
603 De Tristan P., 1915. Observations sur les oiseaux des dunes de Nieuport (Belgique) pendant la guerre 1914-1915. Revue 
Française d’Ornithologie, 4: 97-100 en de Tristan P., 1916. Observations sur les oiseaux des dunes de Nieuport (Belgique) 
pendant la guerre 1914-1915. Revue Française d’Ornithologie, 4: 167-168.  
604 Notes de campagne [april 1916]. Musée de Bergues. Revue Française d’Ornithologie, 4: 314-315. 
605 De Tristan P., 1915. Observations sur les oiseaux des dunes de Nieuport (Belgique) pendant la guerre 1914-1915. Revue 
Française d’Ornithologie, 4: 97. 
606 De la Fuye M., 1915. Les oiseaux et le bruit du canon. Revue Française d’Ornithologie, 4: 143. 
607 Hugues A., 1915. Les oiseaux aux tranchées. Revue Française d’Ornithologie, 4: 63-64. 
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 18 juillet, même constatations, même impression. […] Au 24 décembre, à ma mise en congé, 
 je constate que la population ailée est augmentée, ceci n’a rien d’étonnant d’ailleurs, mais 
 que l’ensemble de la population en Oiseaux est toujours très inférieure à ce qu’elle doit être. 
 […] Par conséquent, […] ceci suffit à induire que la cause supposée, les bombardements à gaz 
 toxiques, est bien la seule et unique cause réelle de la disparition des Oiseaux de mon 
 terrain."608 
 
Célestin Lomont beschreef het desolate landschap na een gasaanval:  

"Au moment où j’écris ces lignes, une vague de gaz asphyxiants, partie des tranches ennemies, 
dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques [1917] a atteint fortement plus de trois cents 
hommes. […] De nombreux Oiseaux ont été trouvés morts dans les bois, les ailes allongés en 
Saint-Esprit."609 

 
Een verontwaardigde militaire apotheker omschreef aansluitend deze confrontatie in een korte 
bijdrage met de cynische titel "Les Oiseaux et la Kultur": "les soldats allemands, par ordre, détruisent 
tous les oiseaux par milliers !!"610 De redactie van het tijdschrift rondde af met volgende commentaar:  

"Décidément la Kultur est une belle chose; elle sait développer le génie de la destruction. 
Connaissant l’utilité des petits Oiseaux, les Boches n’ont pas hésité à les détruire, afin de priver 
l’agriculture des services de ces auxiliaires après la paix."  

 
Het is weinig waarschijnlijk dat de Duitse Overheid bewust beoogde vogels uit te roeien om op deze 
wijze de landbouw te ontregelen en hongersnood te veroorzaken. De vogels hadden uiteraard zwaar 
te lijden onder de gifgasaanvallen maar het waren de legertroepen die in het vizier lagen en stellingen 
die men trachtte te veroveren.  
 
Keren we even terug naar Pierre Jean Tristan. Hij stelde vast dat de eilegdata in Noord-Frankrijk 
gemiddeld 14 dagen later vielen dan in zijn vertrouwde Sologne, in Midden-Frankrijk en Lomont 
merkte op dat verscheidene zangvogels (o.a. Kneu en Groenling) aan de kust gedwongen waren een 
grondnest te bouwen bij gebrek aan struiken:  

"[…] tous les buissons et arbrisseaux ayant été coupés pendant l'hiver, soit pour raison 
stratégique, soit tout simplement pour faire du feu, il n'est resté pour tout abri pour les couvées 
futures que quelques très grands arbres dispersés de ci de là, sur la limite du Polder, ou bien 
alors au flanc des dunes et dans les creux, des plaques herbues et broussailleuses."611   

 
Naast vogels waarnemen, raapte Tristan ook, zonder scrupules, hun eieren. Oordeel zelf maar:  

"J'ai recueilli la plupart des pontes découvertes, estimant, peut-être à tort du reste, que 
l'éclosion, sous un pareil vacarme, ne pourrait se produire, et qu'en tout cas, les allées et venues 
incessantes des piétons et des chevaux risquaient de les détruire; et puis, enfin, un certain 
nombre me manquaient encore dans mes collections."612  

 
Dat laatste was mooi meegenomen en zo redeneerde elke frontsoldaat. In Duitse hospitalen werden 
eieren van het front aan gewonde fronttroepen geserveerd. Een gesneuvelde Merel kon voor Tristan 
nog voor een smakelijke maaltijd doorgaan: "[…] j’ai vu un Merle noir, tué par un éclat d’obus, à 1000 

 
608 D’Anne, 1919. Note sur la disparition des oiseaux due aux bombardements à gaz toxiques. Bulletin de la Ligue Française 
pour la Protection des Oiseaux, 6-7 : 37-39. 
609 Lomont C., 1917. Les Oiseaux et les gaz aspyxiants. Revue Française d’Ornithologie, 5: 77.  
610 Revue Française d’Ornithologie, 5: 77.  
611 Revue Française d’Ornithologie, 4: 97. 
612 Ibidem.  
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mètres environ du point où l’obus avait éclaté: il passa du coup dans notre poêle."613 Beter dat dan 
laten wegrotten. A la guerre, comme à la guerre. 
 
Elders aan het front, in de Vendée, aan de Atlantische kust, werden vogels door soldaten gevangen en 
doorverkocht. Dat was ook het lot van een Scharrelaar  
 "Un jour, un Rollier fut tué par un éclatement de shrapnell. Un cuisinier d’escouade614 sut en 
 tirer un fort bon parti. Puis on les chassa avec des lance-pierres en caoutchouc, on leur lançait 
 les balles de shrapnells turcs, 77 ou 105, on en avait à revendre."615 
 
Door het gebrek aan struiken in de frontzone ontbraken verschillende zangvogelsoorten, waaronder  
Wielewaal en Hop:  

"Pas de Fauvettes, car il leur faudrait des jardins et des haies; par contre, les Traquets sont bien 
représentés par les Rubicoles, très nombreux; les Pratincoles tariers [Roodborsttapuit], moins 
communs, et quelques couples de Traquets motteux [Tapuit]. […] Pas de Loriots ni de Huppes; 
par contre les Coucous, sans être communs, se rencontrent assez souvent."616  

 
In zijn tweede artikel gaat Tristan deze vastelling grondig bijsturen:  

"Je déclarais à propos des Fauvettes qu'on n'en rencontrait pas dans la région. Or, depuis cette 
allégation, j'en ai recueilli des pontes de 4 espèces différentes: F.[auvette] grisette [Grasmus] 
(S. cinerea), 10, 14 et 15 juin; F. des jardins [Tuinfluiter] (Curruca hortensis), 18 juin; F. tête 
noire [Zwartkop] (S. atricapilla), 4 juin; F. orphée [Orpheusgrasmus] (S. orphea), 20 juin. Cette 
dernière d'autant plus intéressante qu'elle n'est pas considérée comme nichant en Belgique, et 
qu'elle est déjà rare en France.  J'ai trouvé cette ponte dans les dunes, à l'endroit où elles 
s'évasent pour donner l'embouchure de l'Yser."617  
 

Net als andere buitenlandse ornithologen merkte hij op dat de vogels weinig of geen hinder 
ondervonden van het oorlogsgebeuren:  
 "Le bruit de la canonnade, quelqu’intense qu’il soit, n’influe pas ou très peu sur la réussite de 
 l’incubation, et j’ai pu constater ce fait sur nombre de nids de certaines espèces, telles que 
 Fauvettes, qui, par négligence ou insouciance, les avaient installés comme d’habitude, sans se 
 préoccuper des circonstances spéciales où elles se trouvaient."618  
 
Gabriel Février ontving op 7 mei 1915 een brief van zijn zoon in de loopgraven aan het front. Daarin 
lezen we: 
"Il est 5 heures du matin; voilà déjà une heure que je suis de faction dans la tranchée. Il fait un temps 
magnifique et le soleil nous annonce déjà par son éclat une belle journée. 
Au mmoment où je vous écris, j’entends le Coucou dans le lointain; plus près de moi, les autres oiseaux 
chantent aussi: ils n’ont pas déserté le front!"619  
 
In zijn artikel uit 1915 had de Tristan nog zijn vragen en twijfelde hij of de broedsels een kans op slagen 
zouden kunnen hebben:  

 
613 De Tristan P., 1915. Observations sur les oiseaux des dunes de Nieuport (Belgique) pendant la guerre 1914-1915. Revue 
Française d’Ornithologie, 4: 97. 
614 Een escouade was de kleinste eenheid binnen een leger. Het bestond veelal uit 8 tot 12 soldaten onder leiding van een 
korporaal. 
615 Seguin-Jard E., 1916.  Choses vues en Vendée, des bords du Lay à l’océan. Revue Française d’Ornithologie, 4: 100. 
616 De Tristan P., 1915. Observations sur les oiseaux des dunes de Nieuport (Belgique) pendant la guerre 1914-1915. Revue 
Française d’Ornithologie, 4: 98. 
617 De Tristan P., 1916. Observations sur les oiseaux des dunes de Nieuport (Belgique) pendant la guerre 1914-1915. Revue 
Française d’Ornithologie, 4: 167-168. 
618 De Tristan P., 1916. Art. cit.: 168. 
619 Revue Française d’Ornithologie, 4, 1915: 96. 
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 "Tous ces Pipis et Alouettes ont une témérité et une insouciance extraordinaires, en venant 
 établir leurs pénates jusqu’à la première ligne de tranchées, et surtout à côté des pièces de 
 canon. Il semble difficile, […], que ces couvées, surtout les dernières, puissent réussir à cause 
 des détonations."620  
 
Het rapen van zulke legsel berokkende de avifauna bijgevolg nagenoeg geen schade. Hij stelde 
bovendien vast dat:  
 "les Rossignols, arrivés à Nieuport-Bains le 12 avril, par une période calme, ne sont pas restés 
 longtemps. Le 13, il y a eu une attaque, et on a beaucoup tiré, les Rossignols ont été effrayés 
 sans doute, et je ne les ai plus entendus."621  
 
Een later later werden de twijfels weggenomen, bij het zien van alle geslaagde broedgevallen: 
 "Décidément les oiseaux adaptent leur mode de vie aux circonstances de lien et d’ambiance. 
 […] En somme, certaines espèces ont pris des précautions des la première couvée pour la 
 construction de leurs nids. Le bruit de la canonade, quelque intense qu’il soit, n’influe pas ou 
 très peu sur la réussite de l’incubation, et j’ai pu constater ce fait sur nombre de nids de 
 certaines espèces, telles que Fauvettes, qui par négligence ou insouciance, les avaient 
 installés comme d’habitude, sans se préoccuper des circonstances spéciales où elles se 
 trouvaient."622 
 
Verder in ons overzicht van gelegenheidsornithologen krijgen we nog andere getuigenissen die dit 
zullen bevestigen. 
 
De redactie van de Revue Française d’Ornithologie kondigde aan dat Pierre Jean Tristan een vervolg 
zou schrijven, "plus complet sur cette intéressante question" Maar dat is er nooit gekomen.  
 
De plaats waar P.J. de Tristan gekazerneerd was en die enkele jaren geleden in de actualiteit stond met 
de kaskraker Bienvenue chez les Ch’tis, was aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw 
om een andere reden een trekpleister. Verscheidene Belgische ornithologen, vooral Edmond de Selys-
Longchamps, Jean Vincent en Marcel De Contreras, maar ook Côme-Damien Degland, Collingwood 
Ingram en Pierre Jean de Tristan, waren diep onder de indruk van de collectie van Stanislas de 
Meesemaecker uit het Noord-Franse Bergues. De Meesemaecker was een kleurrijke figuur, een rijke 
industrieel die een ongebreidelde fantasie bezat en soms zijn dromen voor werkelijkheid nam. Zo had 
De Meesemaecker een lezing gehouden over de Perdix pallida en hij bracht het onderwerp 
internationaal ter sprake in een brief waarvan de inhoud integraal  in 1864 werd gepubliceerd in Ibis 
dankzij Olphe-Gaillard uit Lyon, die het schrijven van De Meesemaecker de dato van 27 maart 1863 
had ontvangen en vervolgens van commentaar voorzag. Eigenlijk had Olphe-Gaillard het bericht van 
De Meesemaecker eerst in zijn Faune ornithologique de l’Europe occidentale (Tome IV, fascicule XXXIX: 
36-37) vermeld en omdat hij het verhaal boeiend vond werd de tekst ook naar de redactie Ibis 
gestuurd. Het verhaal is des te interessanter aangezien het verspreidingsgebied van deze bizarre en 
enigmatische patrijzensoort zich voor een stuk in ons land bevond: 

"L’an dernier, vous avez eu la bonté de m’envoyer une varité de Perdrix de couleur un peu gris-
cendré. Connaissez-vous son origine, et croyez-vous qu’on en trouve encore de semblables dans 
la localité d’où elle vient?623 Je vous fais cette demande, parce-que depuis une quinzaine 
d’années je remarque une espèce ou race de perdrix qui a du rapport avec celle-ci, et dont la 
couleur dominante est un gris-bleuâtre moins ondulé de roussâtre que la vôtre. Cette race 
existe dans notre pays. En voici l’historique. Cette Perdrix se trouve dans une contrée d’une 

 
620 De Tristan P., 1915. Art. cit.: 99. 
621 De Tristan P., 1915. Art. cit.: 100. 
622 De Tristan P., 1916. Art. cit.: 167. 
623 Het individu in kwestie had Olphe-Gaillard op de markt in Lyon aangetroffen maar zonder enige vermelding van herkomst. 
Hij herinnerde zich nog een ander, iets groter exemplaar te hebben aangekocht. 
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dixaine de kilomètres de largeur sur une quinzaine de longueur bornée au nord par la mer, à 
l’ouest par la route de Bergues à Dunkerque, au sud par le canal de la Basse-Calène, et à l’est 
par la Belgique en dépassant la frontière de quelques kilomètres. De cette espèce, une trentaine 
de sujets ont été tués à ma connaissance, tant jeunes qu’adultes également semblables entre 
eux. Ceux-ci ont le jaune de la tête et de la gorge comme la Perdrix ordinaire ainsi que le fer à 
cheval de la poitrine; mais les couleurs en sont très-pâles, comme dans l’individu que j’ai reçu 
de vous. Cette espèce ou race est connue des chasseurs du pays, qui l’appellent Perdrix de 
marais. I lest vrai que le terrain sur lequel on la trouve se compose en partie de terres basses et 
de marais désséchés; on ne la trouve jamais dans les marais prooprement dits. Les deux 
premiers que j’en ai vues avaient été tirées du même coup de fusil, ce qui me portait à croire 
qu’il y en avait une compagnie entière. C’était à peu de distance au-delà de la frontière de 
Belgique. Peu de temps après j’en ai tué deux individus isolés; il semblait qu’elles ne 
recherchaaient pas les Perdrix ordinaires, ou qu’elles en étaient rebutés. Huit jours après, mon 
fils en a tué encore une aussi isolément, et successivement des chasseurs m’en ont envoyé en 
communication. Au mois de Février dernier, il y en avait une au marché de Dunkerque; une 
compagnie entière existait près de Bergues il y a deux ans, mais elle a bientôt été détruite. Un 
de nos gardes en a vu ensemble au mois de Janvier (1863). Enfin douze sujets, tant jeunes 
qu’adultes, ont été préparés dans le pays."624 

 
Olphe-Gaillard zat er mee verveeld, enerzijds streefde hij zelf, in zijn Faune ornithologique naar een 
precieze weergave van de realiteit, anderzijds vreesde hij dat de discussie zou uitmonden in een te ver 
doorgedreven opsplitsing: 
"Plusieurs ornithologistes se sont élevés contre la tendance de quelques auteurs à multiplier le nombre 
des espèces, et cherchent au contraire à le diiminuer autant que possible. D’autres voulant éviter ces 
deux excès, y tombent quelquefois sans le vouloir. Les nombreux mémoires qui ont été publiés, il y a 
peu d’années, sur la question de l’espèce, n’ont pas complètement rémédié à cet état de choses. Car, 
sur ce point, il est plus facile d’établir des théories que d’en faire l’application, et l’on peut dire sans 
trop se hasarder, que les naturalistes ne seront jamais d’accord sur le nombre d’espèces dont se 
compose la faune d’une localité."625 
 
Olphe-Gaillard was persoonlijk voorstander om hier de begrippen "races ou variétés locales" te 
hanteren op voorwaarde "qu’elles présentent des caractères appréciables et constantes". Hij trad 
bijgevolg Anatole de Norguet bij. De ornitholoog uit Lyon argumenteerde zijn standpunt als volgt: 

"Cet oiseaux peut être élevé au rang d’espèce ou de Race avec autant de raison que la P. 
damascena, qui est regardée comme une simple Variété par la plupart des Ornithologistes. La 
Perdrix de M. Demeezemaker offrirait même plus de titres encore pour être considérée comme 
une Race locale. Ses mœurs diffèrent de celles des autres Perdrix grises; ajoutez qu’elle vit en 
troupes d’individus portant tous la même livrée."  

 
Olphe-Gaillard vermoedde dat de Perdrix de M. Demeezemaker dezelfde was als "Die grauweiẞe oder 
ganz weiẞe Rebhühner" van Bechstein626 dat de Duitse ornitholoog in zijn tekst ook als "Perdrix grise 
blanche" vermeldt. Dit soort van kleurafwijkingen werd later nog vastgesteld in Frankrijk627. 
 
Charles Van Kempen, zelf afkomstig uit de streek en belangrijk verzamelaar had het bij het rechte eind 
en bovendien wist hij welk vlees hij met De Meesemaecker in de kuip had: 
"Le roux de la Perdrix grise est remplacé par une teinte gris de lin. Les lignes, taches et stries du corps 
sont blanches, relevées sur les ailes par des taches noires sur les côtés. Rectrices d'un gris blond. Front, 

 
624 Ibis, 6, 1864:225-226. 
625 Ibidem. 
626 Gemeinnützige Naturgeschichte Deutschlands nach allen drey Reichen, Siegfried Sebrecht, Leipzig, III: 1364, 1807. 
627 Kowalski S., 1957. Capture d'un exemplaire de Perdix perdix (mutation palustris) (OLPHE-GAILLARD 1864) à Guérande 
(Loire-Atl.). Bulletin de la Sociéte des sciences naturelles de l’Ouest de la France, 53: 18. 
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sourcils et gorge d'un cendré un peu blond. Fer à cheval indiqué par une tache d'un cendré un peu blond. 
J'ai cru devoir donner la description du plumage de cette variété qui est complètement disparue depuis 
de nombreuses années. Malgré la lettre de M. de Meezemaker, que publiait lbis en 1864, dans laquelle 
il citait plusieurs captures faites aux euvirons de Bergues, au milieu des marais desséchés; je persiste à  
considérer cette Perdrix, comme une variété de la Perdrix grise, dont elle a la taille et la forme. M. de 
Meezemaker parle d'une compagnie entière de Perdrix de marais existant en 1863 près de  la ville de 
Bergues. Je connaissais en 1895, sur le territoire de la commune de Vieux-Berquin, département du 
Nord, une compagnie de Starna cinerea, dont tous les sujets étaient panachés de blanc de la même 
manière. Ne peut-il se faire que tous les Jeunes d'une couvée aient aussi un plumage pâle? Ce serait 
une question à étudier? "628 
Walther Bacmeister en Otto Kleinschmidt moeiden zich in de discussie en het was geen eenvoudige 
bevalling629. De Tristan maakte gebruik van zijn verblijf in de omgeving van Nieuwpoort om Bergues te 
bezoeken maar de figuur van De Meesemaecker liet hem onberoerd.  
 
De verzameling van de Franse industrieel werd in 1913 aan het stadje Bergues geschonken. Het 
ornithologische museum was ondergebracht in een gebouw dat aanleunde tegen het belfort. De 
collectie bevatte zowat alle West-Europese roofvogels- ganzen-en eendensoorten, steltlopers, futen… 
maar was ook aangevuld met exotische soorten:  

"Lorsqu’en 1915, quelques gros obus allemands s’abattirent sur Bergues, ils ne tombèrent pas 
directement sur le Musée, mais tout près; des éclats entrèrent, brisant les fenêtres, et 
l’ébranlement fut tel que les dégâts furent importants. Toutes les vitrines contenant les oiseaux 
sont brisées et les planchettes-supports ont cédé, entrainant une dégringolade générale de tous 
les sujets les uns sur les autres."630 

 
De schade in het Noord-Franse stadje was enorm, zoals mag blijken uit de foto’s, maar het museum 
bleef wonderwel grotendeels gespaard, op enkele gesneuvelde ramen uitgezonderd.  
 

 
628 Van Kempen C., 1902. Oiseaux dont la capture est rare ou fortuite dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais 
conservés dans la collection Van Kempen, à Saint-Omer. Bulletin de la société zoologique de France, 27: 11-12. 
629 "Ich bin der Meinung, daß der Name Perdix damascena (der das fabelhafte mitteleuropäische Wanderrebhuhn 
bezeichnete) und der Name Perdix pallida Demeezemaker […], der eine Aberration aus Belgien im Gegensatz an dem 
einheimischen Vogel bezeichnet, auf das französische Rebhuhn schwerlich vielmehr anwenbar sein werden, daẞ vielmehr 
seine Unterscheidbarkeit und Benennung noch weitern Studium bedürfen, wie so viele europaïsche Vogelformen." Zur 
Ornithologie von Nordost-Frankreich. Journal für Ornithologie, 66 (3) 1918: 254.In een voetnoot voegden de auteurs er aan 
toe: " Nach weiternen Unterschungen haben wir uns zur Benennung der Form entschlossen und geben ihr den Namen Perdix 
galliae. Hauptkennzeichen die braune Basis der Schulterfedern. Wir sind uns bewuẞt, damit eine nomenklattorische 
Schwierigkeit in dem Sinne zu lösen, daẞ eine Rasse nicht den Namen einer Aberration tragen darf, wenn diese in Gegensatz 
zu ihr beschrieben wurde. Der Name “pallida” wäre, ist doch die beschrieebene Aberration nicht charakteristisch für unsere 
Perdix galliae." (Art. cit. : 254-255)   Het gebruik van de eerste persoon komt raar over maar Bacmeister ontfermde zich over 
het faunistische deel van het artikel en Kleinschmidt over de systematiek.Beide auteurs waren blijkaar niet vanaf het begin 
dezelfde mening toegedaan. 
630 De Tristan P., 1916. Notes de campagne. Revue française d’Ornithologie, 4: 314. 
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De eieren en nesten lagen in laden met een glazen deksel. Hiervan sneuvelden er enkelen maar de 
nesten deden gelukkig dienst als schokdemper. 
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De schade aan de collectie, waarvan 
het belang nog herhaaldelijk zal 
worden aangetoond, was gemakkelijk 
herstelbaar. Gelukkig maar want de 
verzameling was behoorlijk 
indrukwekkend en van onschatbare 
waarde: 
"[…] Les oiseaux de la collection de 
Méezemaeker sont remarquables 
aussi bien au point de  vue de la 
beauté du plumage, qu’à celui de la 
perfection de leur naturalisation. Je 
signalerai  seulement ici les belles 
séries de Rapaces, parmi lesquels un 
certain nombre d’espèces exotiques, 

comme les Condors; celles des Grèbes et des Plongeons, tous choisis en plumage parfait. Les 
Scolopacidés, particulièrement les Chevaliers, sont au grand complet, ainsi que les Anatidés. 
[…] A côté des espèces européennes, il convient de noter aussi quelques séries exotiques 
(Colibris et Oiseaux de paradis), qui rendent la collection ornithologique un peu plus générale 
que la collection ovologique, strictement européenne, elle."631  

 
Er werd niet gewacht op een officiële schadevaststelling om de handen uit de mouwen te steken. De 
kasten werden hersteld, de vogels herschikt maar de twee eieren van de Reuzenalk werden bij de heer 
de Praneuf (en niet Prasneuf, zoals de Tristan vermeldt), een familielid van de Meesemaecker in 
veiligheid gebracht. Voor zulke zeldzame stukken werd geen enkel risico genomen. 
 
Erg nauwgezet was Stanislas de Meesemaecker, bewust of onbewust, nooit te werk gegaan: in 99 van 
de 100 gevallen had hij uitsluitend de wetenschappelijke en Franse naam bij de balg vermeld, nooit 
datum of plaats van vangst of afschot.  
 
Net voor zijn vertrek van de Belgische kust bezocht markies Pierre Jean de Tristan het Noord-Franse 
museum, nadat hij bij Nieuwpoort op 12 april, als afsluiter nog twee draaihalzen en op 15 april 1916 
nog twee Hoppen had waargenomen. De eieren van de Reuzenalk hebben waarschijnlijk wel zijn 
aandacht getrokken al bezat hij zelf een exemplaar. In 1910 trok bij toevallig een kast open die vijftig 
jaar lang gesloten was gebleven. Hij trof er een ei aan dat vermoedelijk aan zijn grootvader had 
toebehoord. Deze had tot aan zijn dood in 1861 een indrukwekkende oölogische collectie aangelegd. 
Misschien is het nog familiebezit, daarover wordt heel geheinzinnig gedaan.  
 
     

9.17 Delvaux de Breyne 
 
Delvaux de Breyne, advocaat aan het Brusselse Hof van Beroep, is slechts met één publicatie min of 
meer bekend geworden – eerder het eerste - en dan nog in een beperkte lezerskring. Het gaat om een 
bijzonder kort artikel632 gewijd aan de Watersnip in de IJzervlakte. Hij kende het gebied als zijn 
broekzak want hij bezat er uitgestrekte landerijen waarop hij ging jagen. Hij was ondervoorzitter van 
de Société royale d’agriculture de Belgique. In deze functie was hij belast met een onderzoek naar de 
gevolgen van de infiltratie van zeewater bij de onderwaterzetting van de IJzervlakte voor de landbouw.  
 

 
631 Ibidem. 
632 Delvaux de Breyne J., 1916. Au pays de l’Yser, 1 – La Bécassine.  Revue Française d’Ornithologie: 224-225. 
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Verder was hij correspondent van L’Abeille de la Nouvelle Orléans, een Franstalig weekblad – opgericht 
in 1827 – dat Franstalige Europeanen, die woonachtig waren in de staat New Orleans, op de hoogte 
hield van het politieke en culturele leven in hun thuisland.  

 
 
 
In 1915 was Delvaux de Breyne er gastspreker en in zijn toespraak had hij het over "[le] gibier d’eau, 
bécassines, canards sauvages, sarcelles d’hiver, [...], pluviers, vanneaux, chevaliers, etc. [qui] s’ébattent 
par milliers autour des canaux."633  Delvaux de Breyne was niet bepaald een ervaren ornitholoog. Zijn 
aandacht ging eerder uit naar landbouw, veeteelt en de jacht die hij beoefende gedurende de 3 tot 4 
maanden die hij van 1870 tot 1915 jaarlijks in de Westhoek doorbracht.  
 
In zijn korte bijdrage vermeldt hij dat de Watersnip zich in de IJzervlakte aanvette en dat jachthonden 
er zelfs totaal overbodig waren:  

"A son arrivée, la ‘gente demoiselle’ au long bec est quelque peu maigre; sa chair, au goût 
légèrement amer, est noirâtre. A peine a-t-elle passé deux ou trois jours à se nourrir à la table, 
somptueuse pour elle, qu'elle trouve toute servie au bord des fossés et canaux de la région, que 
la graisse l'envahit. Sa chair devient blanche et succulente. Contrairement à ce qui se passe 
dans les pays vraiment marécageux, telle la campagne campinoise des provinces d'Anvers et 
du Limbourg belge, par exemple, il est tout à fait inutile de se faire, dans les plaines 
dixmudoises, accompagner d'un chien pour chasser la Bécassine. Celle-ci se lève généralement, 
d'un vol et d'un essor léger, à vingt pas, au moins, du chasseur."634  

 
Over de rest van de avifauna van de Westhoek wordt met geen woord gerept maar als geslepen 
politicus deed hij, in zijn toespraak, waarover Charles Dauzats bericht in zijn verslag, een oproep om 
de toegelaten hoeveelheid wijn voor de frontsoldaten te verhogen. Het zal de sukkelaars waarschijnlijk 
meer moed gegeven hebben maar anderzijds was hier ook de alcohollobby aan het werk. Verder heeft 
Delvaux de Breyne een belangrijke rol gespeeld in de Belgische jachtwetgeving635. 
 
 

 
 

 
633 Dauzats Ch., 1915. Académie d’agriculture. L’Abeille de la Nouvelle Orléans, 13 augustus. 
634 Delvaux de Breyne J., 1916. Au pays de l’Yser, 1 – La Bécassine.  Revue Française d’Ornithologie: 224. 
635 Delvaux de Breyne J., 1895. La Chasse à la Chambre des Représentants. Exposé des modifications à apporter à la loi du 28 
février 1882, Imprimerie Vanbuggenhoudt, Bruxelles, 1895, een korte bijdrage die vaak samen met andere bondige 
geschriften over de jacht gebundeld werd. Nu moeilijk vindbaar. 
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9.18 Henry Linckmeyer Saxby 
 
Saxby (1836–1873) werd geboren in Londen. In 1854 bezocht hij voor het eerst Shetland en verzamelde 
er voor zijn oudere broer Stephen Henry vogels. Dit zou later bijzonder nuttig blijken. Hij studeerde 
geneeskunde maar was van jongs af aan begaan met natuur.  
 

Hij schreef, tussen 1861 en 1871, zeven bijdragen voor 
het tijdschrift Zoologist, de voorloper van British Birds, 
maar werd vooral bekend door zijn boek The Birds of 
Shetland dat in 1874 in acht volumes door zijn broer S. 
H. Saxby werd uitgegeven, nadat Henry Linckmeyer 
vroegtijdig gestorven was. Saxby had vooraf nooit echt 
de ornithologische literatuur van ons land 
doorgenomen, wel had hij privécollecties van enkele in 
Brussel verblijvende Engelsen bestudeerd. Hij wist dat 
het gebrek aan voorkennis een handicap was: 
"Not having access to any work upon the Ornithology of 
Belgium, I must confess that in at lenght bringing 
forward my own rough notes upon the birds of that 
country I do so with some misgiving, lest I may be falling 
into an error which it has always been my endaveour to 
avoid, one which must be too evident to the misguided 
few who, under the supposition that they have been 
exploring a region previously unknown to naturalists, 
have too hastily resorted to quill and foolscap, without 

due regard to the merits of those who have perhaps made the Natural History of that very spot the 
study of a lifetime."  
 
Hij heeft ook maar kennis genomen van het werk van Julien Marc Deby uit 1845-1846, vanuit 
taalkundig standpunt vooor hem gemakkelijk raadpleegbaar, nadat zijn artikel636 voor Zoologist klaar 
was. Dat lokte bij de uitgever van het tijdschrift volgende reactie uit:  
 "I fear my correspondent has fallen into the very error he so justly comdemns: has he not 
 overlooked the very complete and elaborate List of the Birds of Belgium published by a 
 resident naturalist, M. Julian Deby, in former volumes of the ‘Zoologist […].’"  
  
De opmerkingen van Saxby zijn gebaseerd op persoonlijke notities die hij nam tijdens zijn verblijf in 
Zuid-Brabant in 1852-1853 en zijn talrijke bezoeken aan de markt in Brussel, waar hij vooral op zoek 
ging naar zeldzaamheden, waaronder uigpootuil en Dwergooruil. In zijn artikel worden 42 soorten 
besproken waarvan hij de twee voornoemde als balg aantrof. Saxby voorzag een vervolg, "to be 
continued" schreef hij aan het einde van zijn artikel, maar dat kwam er niet. Mogelijk omdat hij zich 
totaal onwennig voelde tegenover soorten die voor hem onbekend waren. 
 

 
9.19 Harry Forbes Witherby en "volgelingen" 
 
9.19.1 Witherby werd geboren op 7 oktober 1873 en overleed op 11 december 1943. Het 
familiebedrijf H.F. & G. Witherby & Co. Had zich reeds bij het begin van de 20ste eeuw toegelegd op 
ornithologische uitgaven. Op jeugdige leeftijd wijdde Harry Forbes zich aan vogelstudie en hij 
specialiseerde zich in de Britse en Spaanse avifauna. Hij ondernam verschillende reizen, bezocht Iran, 

 
636 Saxby H.L., 1861. Notes on the Birds of Belgium. The Zoologist, 19: 7537-7543. 
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het schiereiland Kola en voer de Witte Nijl af, telkens 
met ornithologische intenties. De reis op de Wiite 
Nijl of Victorianijl beschreef hij in Bird Hunting on the 
White Nile (1902). In 1907 richtte Witherby het 
tijdschrift British Birds op. In 1909 opende hij de 
eerste ringcentrales die tijdens de Eerste 
Wereldorlog samensmolten. De British Trust for 
Ornithology (BTO), waarvan hij mede-oprichter en 
vice-voorzitter was en welke hij financieel steunde 
door de verkoop van zijn omvangrijke collectie 
opgezette vogels aan het British Museum, nam in 
1937 het ringwerk over. Witherby leidde de British 
Ornithologists' Club van 1924 tot 1927 en stond aan 
het hoofd van de British Ornithologists' Union (BOU) 
van 1933 tot 1938. Het belangrijkste werk van 
Witherby is ongetwijfeld The Handbook of British 
Birds dat in vijf volumes verscheen van 1938 tot 
1941. Het werk werd verscheidene malen herdrukt 
maar de tekst bleef nagenoeg ongewijzigd. Een pittig 
detail: sommige van de platen in het Handbook zijn 
getekend door Marinus Adrianus Koekkoek (1873-
1944), een Nederlands schilder en tekenaar, 
gespecialiseerd in de weergave van dieren en in het 
bijzonder vogels. Deze platen waren o orspronkelijk 
vervaardigd tussen 1922 en 1935 voor de 
Ornithologia Neerlandica van Eduard Daniël van 
Oort. 
 
De inbreng van Witherby voor de Belgische ornithologie is heel bescheiden. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog was hij van november 1917 tot november 1918 in de omgeving van de Noord-Franse 
stad Duinkerke gestationneerd als luitenant in de Royal Navy Volunteer Reserve. Hij vervulde de rol 
van intelligentie-officier en had het geluk onder de leiding te staan van "commodore" kapitein Hybert 
Lynes, een zeer ervaren ornitholoog gespecialiseerd in de Afrikaanse avifauna, met wie hij goed 
bevriend was en over wie we verder berichten.  
 
Kapitein Lynes, die de leiding had over de operaties, verleende een onderscheiding "to Lieutenant H. 
F. Witherby, R.N.V.R., my staff intelligence officer, whose knowledge of the enemy's coast and close 
association with air reconnaissance work of the 61st (Naval) Wing were invaluable"637 Lynes zou zelf 
nog uit handen van de Franse president Raymond Poincaré een ondercheiding ontvangen "in 
recognition of their services during the operations off Zeebrugge and Ostend on the night of the 22nd-
23rd April, 1918"638 
 
Lynes en Witherby hadden het behoorlijk druk met hun militaire opdracht: 
 "[…] Unfortunately we had very few opportunities, and those very brief and hurried ones, to 
 observe birds."639   
 
Niet alleen de tijd ontbrak, ook de omgeving vond Witherby maar niets en het werkterrein was erg 
begrensd:  

 
637 Enclosure to Vice-Admiral, Dover, letter No. 2305/003, 15 june 1918. 
638 Honours for Services in the Operations against Zeebrugge and Ostend on the Night of the 22nd-23rd April, 1918. 
639 Witherby H.F., 1919. Notes on birds observed near Dunkerque, Nord, France. British Birds, 1919, 12: 194. 
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 "The country in this part of Flanders is not attractive to bird-life. The land is dead flat and so 
 highly cultivated that one rarely sees a weed; there are very few hedges and most of the trees 
 are lopped, and there are very few birds. My observations were chiefly made along a strip of 
 about three miles of coast to the west of the harbour."640  
 
Toch slaagde Witherby erin om een interessante lijst van waarnemingen uit de Franse Westhoek bij 
elkaar te brengen en onrechtstreeks een beeld te vormen van de avifauna (122 soorten), net over de 
grens, aan Belgische zijde. Zijn artikel ontlokte onmiddellijk enkele reacties van o.a. H. Lynes die op 18, 
19 en 20 oktober 1917 een massale doortrek noteerde van Vinken, Spreeuwen, Kneus en allerlei 
gorzensoorten na enkele zware stormen. Naast Witherby waren ook E. Leonard Gill, E. Arnold Wallis 
en R.W. West in de grensstreek met België actief. Zij reageerden eveneens gretig op het artikel van 
Witherby en vulden het aan, wetend dat de topornitholoog hen dankbaar zou zijn. Hij stond bekend 
om zijn ontvankelijkheid en zijn zin voor samenwerking. Dat blijkt overduidelijk uit het ‘Obituary’ dat 
Bernard William Tucker aan hem wijdde: "His editorship of this journal [British Birds] brought him into 
relation with ornithologists up and down the country in a peculiarly effective way"641. 
 
9.19.2 E.A. Wallis, E.L. Gill & R.W. West 
 
Ernest Arnold Wallis "was only at Dunkerque for five months from November 1915 to April 1916."642 
maar brengt toch enkele belangrijke gegevens aan. Wallis zat een beetje verveeld omdat zijn verblijf 
in Noord-Frankrijk erg kort was maar anderzijds was hij toch van oordeel dat zijn artikel voldoende 
waardevol zou zijn om het te publiceren: 
 "I have notes of one or two species observed in the district, wich Mr. Witherby does not 
 mention, he will, I feel sure, be glad to have them recorded as supplementing his records."  
 
E.A. Wallis was veel te bescheiden want in realiteit voegde hij vier soorten aan de waarnemingen van 
Witherby toe: Spotvogel, Tuinfluiter, Zwartkop en Dwergmeeuw. Twee van deze lijst – we weten niet 
dewelke - had hij echter niet zelf waargenomen: "I am indebted for particulars of two of these to Mr. 
S. Rowntree." 
 
Al bij al was zijn verblijf in Noord-Frankrijk niet te verwaarlozen. In juni 1918 was hij gedurende korte 
tijd gekaserneerd in de Champagnestreek en dit leverde een interessante bijdrage op voor de 
avifaunistische kennis van Bourgondië: "[…] I was fortunate in being stationed for three weeks on the 
River Vanne, about seven miles from Sens, in the Yonne Departement, half way between Paris and 
Dijon."643  
 
Hij nam er 82 soorten waar.  
 
E.L. Gill "was at or near Dunkerque from March 3rd to May 12th, 1918. Practically all that time I was 
working at Petite Synthe, and saw very little of the coast and the dunes."644 Hij oordeelde in zijn korte 
bijdrage dat "The following notes may be interesting as addenda to Mr. Witherby's paper"645. Klein-
Sinten is momenteel een wijk van de Franse stad Duinkerke maar in die tijd nog een voormalige 
gemeente die in het leven werd geroepen na de Franse Revolutie. In 1877 werd een deel van het 
grondgebied van de gemeente afgesplitst om de nieuwe gemeente Saint-Pol-sur-Mer te vormen.  
 

 
640 Ibidem. 
641 British Birds, 37, 1944: 162. 
642 Wallis E.A., 1919. Birds observed near Dunkerque. British Birds, 12: 233-234. 
643 Wallis E.A., 1919. Notes on the birds of a valley in the Champagne District, France. British Birds, 12: 218. 
644 Gill E.L., 1919. Birds observed near Dunkerque. British Birds, 12: 234-235. 
645 Ibidem. 
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R.W. West, ten slotte, schreef kort na het verschijnen van Witherby’s artikel: "I also was stationed at 
Dunkerque from July to November 1918, but my observations were mainly restricted to the St. Pol 
marsh (which Mr. Witherby mentions in his article) and its immediate surroundings."646 De bijdrage van 
West bleef beperkt tot de waarneming van 3 Eksters, een taling, twee mannetjes Eider en een kleine 
kolonie van Oeverzwaluwen maar daar kon hij geen verder onderzoek verrichten, "unfortunately the 
sand was required for military purposes". 
 
 

9.20 A.W. Boyd  
 
Arnold Whitworth Boyd werd geboren op 20 januari 1885 in Cheshire en overleed op 16 oktober 1959. 
Hij was een uitstekende rugbyspeler, opgeleid in Oxford en onversaagde bergbeklimmer. Hij 
overleefde een val van 560 meter op de Ober Gabelhorn, een vierduizender in de Walliser Alpen, ten 
westen van Zermatt.  
 
In het begin van de Eerste Wereldoorlog vertrok hij naar het 

buitenland en deed dienst in Egypte met de 7de Lancashire 
Fusiliers. Dit leverde hem ook materiaal op voor een artikel dat 
John Noble Kennedy aan het front onder ogen kreeg en van 
commentaar voorzag647.  
 
Boyd klom snel op tot de rang van kapitein. In 1915 verwierf hij het Militaire Kruis in Gallipoli voor 
dapperheid bij het dekken van de evacuatie van Suvla, in het zuiden van Europees-Turkije. Hij werd 
twee keer gewond en tijdens de oorlog verloor hij een oog. Ondanks dit alles nam hij ook tijdens de 
Tweede Wereldoorlog dienst en werd majoor. 
 
Boyd was van 1944 tot 1959 “assistant editor” van British Birds. Hij was een oom van de vermaarde 
Amerikaanse ornitholoog James Fisher en verbleef als infanteriekapitein van maart 1917 tot maart 
1918 in de departementen Pas-de-Calais, Somme en Nord maar hij heeft nooit de kans gekregen lange 
tijd op één plaats te verblijven: "Naturally its is difficult for an infantry officer to stay in one spot for 
any considerable lenght of time, and notes taken in this way are somewhat disjointed and necessarily 
quite incomplete."648  
 
De ongeveer 110 besproken soorten werden in het ‘binnenland’ waargenomen, geen enkel gegeven 
stamt uit de kuststreek. Vandaar dat we met deze referentie niet al te veel rekening gehouden hebben, 

 
646 West W., 1919. Birds observed near Dunkerque. British Birds, 12: 235-236. 
647 Boyd A.W., 1917. Birds in the Suez Canal zone and Sinai peninsula. Ibis, ser. 10 (5): 539-557. 
648 Boyd A.W. 1919. Birds in the North of France. Ibis, ser. 11 (1): 56. 
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ondanks de interessante gegevens die Boyd in zijn toonaangevend artikel samenbracht. Boyd had wel 
een interessante opmerking over de trekroutes geformuleerd:  
 "In the spring, the river Somme, south of Péronne, where it runs north and south seemed to 
 be the route by wich many migrants enterred Flanders and large gatherings of swallows were 
 to be seen there. In the autumn, while near Bapaume, I noticed, on the other hand, that all 
 the swallows and martins were moving from east to west, possibly turning south into a river-
 valley later on […]." 
 
Net als A. de Carle Sowerby, H.S. Gladstone en nog anderen stelde hij vast dat het oorlogsgeweld geen 
nefaste invloed had op het vogelbestand:  

"[…] we found the villages (with rare exceptions) entirely destroyed, and here again a few of 
the village birds till about the ruined houses; in the fields of the area the ordinary birds of the 
season were plentiful an unconcerted. When the summer migrants arrived they returned to 
their old haunts in the half-falled orchards and the ruined houses, and nested quite happily 
[…]."649  

 
Aan de andere zijde van de stellingen bevestigde Raimund Schelcher deze vaststellingen: 
 

"Dass sich die Vögel sehr bal dan den Lärm des  Artillerie- und Infanteriefeuers gewöhnen, ist 
ja in zahlreichen Feldbriefen zur Genüge betont worden."650  

 
A. Plake bleef niet onberoerd en ging zelfs de romantische toer op bij het horen van de Nachtegaal in 
de omgeving van Verdun: 
 "Auch einen Anblick vergesse ich nicht: Da Saß einem Schlatfelde ein Vögelein auf dem 
 Holzkreuz eines frischen Soldatengrabes und sang dem schlimmerenden Helden seinen 
 grabgesang."651 
 
Raimund Schelcher geeft een gelijkaardig voorbeeld. Op 4 mei 1916 trof hij in Noord-Frankrijk, te 
midden van het machinevuur, een jonge Veldleeuwerik aan maar sterker nog "drei bis vier kilometer 
hinter der Front sangen bei starkem Maschinegewehrfeuer in einem von Granaten zerstörten und 
zerfetzten Park unbekümmert die Nachtigallen […]."652 
 
Op 21 juli 1962 huldigde James Fisher, de “A.W. Boyd Memorial Observatory” in in Rostherne Mere, 
Cheshire. Het was een eerbetoon aan een groot ornitholoog. 
 
 

9.21 Arthur de Carle Sowerby  
 

 
649 Boyd A.W. 1919. Art. cit.: 57. 
650 Schelcher R., 1916. Ornithologische Beobachtungen an der Westfront. Ornithologische Monatsschrift, 41 (9): 300. 
651 Plake A., 1917. Brief auf dem Felde. Ornithologische Monatsschrift, 42 (3): 118. 
652 Schelcher R., 1916. Ibidem. 
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Deze Britse ornithololoog (1885-1954) schreef een boeiend 
artikel, in navolging van dat van Witherby. Hij was 
natuurkundige, wereldreiziger, kunstenaar en uitgever en werd 
geboren in Tai-yuan Fu, in de Chinese provincie Shansi, waar 
zijn vader werkzaam was als baptistenmissionaris. De 
wetenschap zat hem in het bloed: zijn overovergrootvader was 
de auteur van een zesendertig volumes teldende English 
Botany en een ander familielid was medeoprichter van de 
Royal Botanical Society. Arthur zelf ondernam hoofdzakelijk in 
Mongolië expedities, tijdens dewelke hij dieren verzamelde 
voor het Natural History 
Museum in Tai-yuan Fu en 

later ook voor het British Museum of Natural History in Londen. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij in Frankrijk aan de Somme  
gekazerneerd als "Technical Officer in the Chinese Labour Corps". 
Het Chinese Labour Corps of Chinees Arbeiderskorps, was een niet-
gewapende afdeling van het Franse en Britse leger, bestaande uit 
arbeiders (burgers) uit de Republiek China die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werden ingezet voor het uitvoeren van logistieke 
taken ter ondersteuning van de eigen troepen. China hoopte, door 
het sturen van arbeiders naar Europa, invloed te verkrijgen bij 
eventuele vredesonderhandelingen om op deze manier  hun 
bezette steden terug te eisen. Daarna werden de arbeiders 
verdeeld over de verschillende gebieden waar hun diensten nodig 
waren. De arbeiders werden in compagnies van ongeveer 300 à 
500 man ingedeeld onder leiding van een Britse officier, verder in 
pelotons onder leiding van Britse onderofficieren of Chinese 
ploegbazen. Om een goede communicatie te verzekeren werd bij 
elke compagnie één of twee tolken ingedeeld. 
 
Sowerby bracht zijn jeugdjaren door in China en sprak vloeiend de taal, dat verklaarde ook zijn 
specifieke functie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na de oorlog vestigde hij zich in Shanghai en later, 
met zijn vrouw, in 1949 in de Verenigde Staten, waar hij in Washington D.C. overleed. 
 
Over zijn verblijf aan de Somme schreef hij: 

 "In the course of the past eight months my work has carried me over nearly all the battlefields 
in north France, and being a student of ornithology, I have naturally taken a keen interest in 
the comparatively few species of birds to be met with in these devastated areas."653  

 
A. de C. Sowerby was vooral geïnteresseerd in de impact die het oorlogsgeweld op vogelsoorten had. 
Hij had zich laten inspireren door het boek Birds and the War654 dat kapitein H.S. Gladstone in 1919 
had gepubliceerd en door de bijdrage van Witherby:  

"The recent contribution from Mr. H. F. Witherby on "Birds observed near Dunkerque" in north 
France, is particularly valuable, and should serve to stimulate others, who, alas, are forced to 
remain in France for some time to come, to follow along the same line of investigation. Such 
notes must inevitably prove of considerable value to British ornithologists, as throwing light 
upon the movements and seasonal distribution of our feathered friends."655  

 

 
653 Sowerby A. de C., 1919. Birds of the battlefields. British Birds, 12: 266. 
654 Skeffington and Son, Ltd., London. 
655 Sowerby A. de C., 1919. Art. cit.: 266. 
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In zijn artikel verwijst Sowerby naar het artikel maar niet het boek, van Gladstone. Dit verklaart ook de 
opmerking over de beknoptheid: 
 "I have naturally taken a keen interest in the comparatively few species of birds to be met 
 with in these devastated areas. In Nature […] Captain H.S. Gladstone gives an interesting, 
 though short article entitled ‘Birds and War’, in which he discusses details of the use, to wich 
 crtain birds have been put during the war, and suggests other interesting phases of bird life 
 and bird distribution in connection with the four years of fighting and its resultant 
 conditions."656  
 
Gladstone maakte gebruik van zijn eigen waarnemingen maar ook van krantenartikels. Het 
onderscheid tussen de aangewende bronnen is niet altijd duidelijk maar het doet niets af aan de 
kwaliteit van het boek.  Nochtans vond niet iedereen dat Gladstone altijd even objectief was. Zo 
schreef een recensent:  
 "It may be remarked that in 1918, when the collecting of eggs of Black-headed Gull was under 
 expert supervision, nearly 100.000 were gathered, so that this source provided real food-
 supply and not merely a luxury as Mr. Gladstone supposes."657 
 
Sowerby was nooit actief aan het front maar hij had het geluk de regio’s Noord-Frankrijk en Vlaanderen 
grondig te verkennen "chiefly while travelling from place to place by motor car"658. Hij voorspelde dat 
de verwoestingen, aangericht door het oorlogsgeweld een weldaad zou kunnen worden voor de 
avifauna:  
 "As time goes on, and Nature clothes the shell-torn and naked earth of the battlefields, these 
 areas, which cannot possibly be populated again by human beings for a long time to come, 
 must nevitably become wonderful bird sanctuaries, and the ornithologist from Great Britain 
 will surely find an interesting and profitable field for research."659  
 
Ofschoon de lijst van waargenomen soorten toch wel de moeite loont, verontschuldigde Sowerby zich 
voor het ogenschijnlijk oppervlakkige karakter ervan:  
 "My own observations, which, of necessity, have been of a very cursory nature, owing to the 
 fact that they were made chiefly while travelling from place to place by motor car, may, 
 nevertheless, prove of interest to readers of this magazine."660 
 
 

9.22 Hugh Stewart Gladstone  
 
Deze ornitholoog werd geboren op 30 april 1877 en overleed op 5 april 1949 in het Schotse Capenoch. 
Op jeugdige leeftijd publiceerde hij Birds of Dumfriesshire. Hieruit bleek "his reputation as a brilliant 
field naturalist with an encyclopaedic knowledge of bird life."661 Hij schreef ongeveer 200 artikels voor 
Scottish Naturalist en British Birds en werkte mee aan Ibis. In 1919 publiceerde hij Birds and the War 
(1919), dat 169 pagina’s telt en verscheidene foto’s die boekdelen spreken. Uit dit uiterst populair 
geworden naslagwerk interesseert ons vooral het achtste hoofdstuk: Birds on the Western Front, 
waarin hij het gedrag van vogels in oorlogsgebied uit de doeken doet. Gladstone maakte deel uit van 
het ‘Intelligence Department of the War Office’. 
 
Ook volgens Gladstone stoorden de vogels zich niet aan het oorlogsgeweld: 

 
656 Ibidem. 
657 British Birds, 13, 1919: 112. 
658 Sowerby A. de C., 1919. Art. Cit.: 266. 
659 Idem: 270. 
660 Idem.: 266 
661 Obituary. Transactions, 3 (27) 1949: 222-223. 
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 "In the fields the ordinary birds of the season were plentiful and unconcerned, and when the 
 summer migrants arrived, they returned to their old haunts in the half-felled orchards and the 
 ruined houses and nested quite happily. […] At the beginning of the War it was expected that 
 the battle-grounds would be deserted by all birds except those grim followers of war, the 
 Vulture, Raven and Hoodie-Crow, but facts proved these expectations to be entirely 
 wrong."662 
 
Het bewijs leverde hij aan de hand van onderstaande foto: 

 
 
 
 
"[…] it appears that birds were possibly more numerous in Northern France and Flanders then 
 before the War, and ‘No-man’s-Land’ proved an attractive place, in spite of the noise and all 
 the dangers of artillery fire, for thousands of birds to nest and rear their young."663 
 
In een artikel met dezelfde titel, dat Gladstone hetzelfde jaar maar wat eerder in het tijdschrift Nature 
publiceerde, lezen we hetzelfde: 

"On the actual battlefield the behaviour of birds has been remarkable. Unperturbed by the 
terrible racket and the bursting of gas-shells, a nightingale trilled its sweetest, a soaring skylark 
poured out its song, a blackbird sang the more merrily the heavier the bombardment, swallows 
twittered around, and nested in, the battered ruins of Ypres Cathedral even when it was under 
fire […]"664 

 

 
662 Gladstone H.S., 1919. Birds and the War: 101-102. 
663 Ibidem. 
664 Gladstone H.S., 1919. Birds and the War. Nature,  102: 488-489. 
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Dat laatste illustreerde hij aan de hand van een prachtige foto (plaat 14) in zijn boek: 

 
 
 
 
Wanneer het huis niet meer recht stond, zochten de vogels een ander onderkomen. Zo schreef Henry 
Marriage Wallis: 
 "My son, 2nd-Lieut. Eliot Wallis, writes to me that, seeing a Swallow (Hirundo r. rustica) come 
 out of a deserted German dug-out [ondergrondse schuilplaats] in nord-east France, he looked 
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 and found a nest with four spotted eggs about six feet six inches from the floor of the dug-
 out, and about ground level, for it was approached by several steps down. As every chimney, 
 house and shed had been levelled by the retreating enemy, the birds had evidently returned 
 to the usage of an earlier day, for few of us have seen a Swallow’s nest in a cave."665 
 
Gelijkaardige taferelen hebben zich ook op Belgische bodem afgespeeld: 
 "’It was the birds’ writes an eye-witness who was at Ypres in the summer of 1918, ‘that gave 
 one of the greatest surprise. Probably Ypres has been more shelled than any other place, 
 particularly as regards gas-shells. It was inconceivable that any animal capable of leaving 
 such an apparently inhospitable and dangerous neighbourhood should remain, especially as 
 the night was worse than the day, for then our guns added to the tremendous racket."666 
 
 "[A] Blackbird built his nest in the body of a field-gun which had not been fired for four days, 
 during which period the nest was made and three eggs were laid. Thereafter the gun was 
 fired daily, but the bird laid two more eggs and continued to sit unconcernedly."667 

 
Gladstone toont met foto’s hoe 
vertrouwd de vogels waren met het 
oorlogstuig en om zijn betoog 
kracht bij te zetten, citeert hij 
verder getuigenissen die hij had 
aangetroffen in verscheidene 
kranten en tijdschriften: Scotsman, 
Bird Notes and News, Dumfries and 
Galloway Standard, Bristol Times 
and Mirror, New York World, 
Observer, Country Life, Land and 
Water, Daily News and Leader, The 
English Review, Globe, Ibis, The 
Field, Daily Express, Scottish 
Naturalist, Star, London Mail, 
Observer, Illustrated London News, 
Times, Country Life, Bristol Times 
and Mirror, Weekly Westminster, 
Daily Mail…  
 
Uit een artikel, verschenen in de 
Manchester Guardian van 10 mei 
1916, haalde hij het volgende: 
"The long-continued 
bombardement of Nieuwport 
seemed to an eye-witness only an 
inducement and an incentive to the 
feathered choirs."668 
 
Wanneer in juni 1917 de Britten, 
met veel oorlogsgedreun, hun 

 
665 Wallis H.M., 1917. Swallows nesting in a dug-out in France. British Birds, 11: 67. 
666 Gladstone H.S., 1919. Birds and the War: 106. 
667 Idem: 109-110. 
668 Idem: 108. 
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offensief rond Ieper startten, als voorbereiding op de Derde Slag om de stad te veroveren "Then came 
the greatest miracle of all, […] in the sky the whole bird-chorus of morning came to life."669 
 
Uit het rijkelijke aanbod van voorbeelden, hebben we er enkele weerhouden die de Westhoek 
aanbelangen: 
 
 "The day after the Wytschaete Rigde670 had been taken, June 5th 1917, a Blackbird was found 
 sitting on a nest containing five eggs, built about three feet from the ground in a 
 communication trench leading to, and about 15 yards from, the original German line. A big 
 mine had been exploded within 120 yards of the spot, making a crater large enough to 
 accommodate a good-sized house […]."671 
 
 "A brood of young Nightingales was hatched, on the day of the heaviest Hooge 
 bombardement, on the lip of the first-line trench."672 
 
 "A Blackcap sat on het eggs near Ypres and never even raised here head from her duty when 
 shells burst close by."673 
 
 "A fair-sized orchard, directly between our lines and the enemy’s and frequently swept by 
 both rifle and artillery fire, seemed the favourite promenade for Cock Pheasants. The 
 familiar ‘chuk-up, chuc-chuc-cup’ of a Cock Pheasant going to roost could be heard nightly in 
 June 18 in a clump of willows which lay about 50 yards to the rear of the support trenches of 
 Ypres."674 
 
 "Martins and Swallows flew over and about the trenches even when the Maxims675 were 
 rattling away, scattering their deadly shower of bullets. Quite a hundred House-Martins and 
 Swallows used to circle in the spring of 1918, around the cathedral and adjacent church 
 tower of Ypres."676 
 
De foto, wat eerder geciteerd, die een dertigtal Boerenzwaluwen toont, rustig gezeten op 
telefoondraden die voor de gelegenheid boven de huizen in ruïne aangebracht werden, spreekt 
boekdelen. Ze zijn het enige teken van leven in het stukgeschoten dorp. Een andere foto toont een 
Tommy die fier een Ekster, aangetroffen in de Duitse loopgraven, aan de fotograaf laat zien. Het waren 
niet alleen zangvogels die ongestoord hun levenswandel verderzetten, ook uilen, dagroofvogels, 
eenden, wad- en watervogels lieten het gewone leven zijn gang gaan. Een derde foto, hieronder 
afgebeeld, geeft een beeld van het desolate landschap: 
 

 
669 Idem: 108-109. 
670 Wytschate kreeg het vooral zwaar te verduren tijdens de Mijnenslag in 1917. De Tweede Slag om Mesen viel op 7 juni 
1917. De Britse troepen hadden bijna anderhalf jaar tunnels gegraven om tot onder de stellingen van de Duitsers te geraken. 
De tunnels liepen van Hill 60 in het noorden tot aan Ploegsteert in het zuiden. De aanval was eigenlijk al ingezet op 3 juni met 
hevigere bombardementen die aanhielden tot 7 juni. 
671 Gladstone H.S., 1919. Op. cit.: 110. 
672 Idem: 111. De Duitsers bezetten de ruïne van het kasteel van Hooge, de Britten hadden de stallen in handen. Vanaf dat 
punt liep de Britse lijn westwaarts zigzaggend over de Menenweg door het puin van wat eens het dorp Hooge was. 
673 Gladstone H.S., 1919. Op. cit.: 115-116. 
674 Idem: 128. 
675 Het Maxim machinegeweer was een vernuftig vuurwapen ontwikkeld door de Amerikaans/Engelse ingenieur Hiram 
Maxim. Door de terugstootenergie die vrijkomt bij het afschieten van een patroon werd automatisch een volgende patroon 
in het wapen geladen. 
676 Gladstone H.S., 1919. Op. cit.: 119. 
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 Het gedrag van de 
onverstoorbare Zwanen in Ieper 
tart alle verbeelding en het 
verhaal dat Gladstone 
optekende, klinkt als een 
overwinning op de absurditeit 
van de oorlogswoede:  
"The Swans of Ypres were well 
known to pratically nearly avery 
battalion which tasted the 
fighting in the Ypres salient. In 
June 1915 the shelling of this area 
was particularly severe, but the 
small family of Swans which lived 
in the moat below the ramparts of 
the stricken city, glided placidly 
on the water and survived this 

and the terrible bombardements of the subsequent three years. Great was the excitement amoung our 
troops when, in 1917, the Swan began nesting operations On 
one occasion a German shell fell within a short distance of the 
nest, except that, for a moment, she fluttered from the 
concussion. The triumph of this parent birds came when, 
during the fearful fighting of the third battle for the city, two 
cygnets were hatched."677 
 
Voor gewonde militairen was het voederen van vogels een 
tijdverdrijf. Deze bezigheid werd zelfs op idyllische 
postkaarten uitgebeeld, waarschijnlijk met als doel het leed 
te verzachten. In realiteit een pleister op een houten been. De 
militairen waren gewend aan overvliegende postduiven, een 
onderwerp waar we hier geen aandacht aan schenken, hoe 
interessant het ook mag wezen, maar de stadsduiven op de 
Ieperse kathedraaltoren – of wat er van overbleef – 
symboliseerden wel de vrede: 
"Round the caricature of St. Martin’s Cathedral at Ypres a 
faithfull remnant of civic Pigeons still, in 1917, told of ancient 
peace."678 
 

Wat Hugh Stewart Gladstone over de situatie in Vlaanderen schreef werd bevestigd door ornitholoog 
en illustrator Roger Reboussin voor Frankrijk679. Hij schreef op 9 juni 1916 in zijn dagboek dat in de 
bossen rond Verdun,  

"les artilleries […] font rage, […] le ciel est soudainement éclairé par la montée et 
l’épanouissement des fusées polychromes [...]. C’est ainsi qu’au milieu du bruit indiscontinu, 
quelques calmes où l’éloignement de deux décharges de batteries laisse une légère “pause”, 
j’ai pu noter le chant du Bruant jaune, la mélodie de la Fauvette à tête noire et de la Fauvette 
des jardins, la ritournelle de la Babillarde et de la Grisette (Sylvia curruca, S. cinerea), let rille 
du Pinson, asssister à l’envolée harmonieuse du Pipit des arbres et des Alouettes des champs 

 
677 Gladstone H.S., 1919. Op. cit.: 127. 
678 Idem: 128. 
679 Reboussin R., 1916. La guerre et les oiseaux sur le front. Revue Française d’Ornithologie, 4: 313-314 & Reboussin R., 1918. 
La guerre et les oiseaux. Revue Française d’Ornithologie, 5: 192-195 en 201-203.  
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et lulu, aux longues compositions de la Grive musicienne et du Merle noir. Dans un bois saccagé, 
un Rossignol même chantait sans aucune altération dans ses modes, alors que j’ai pu 
remarquer chez le Pinson et quelques Alouettes des champs certaines “défaillances”. Le 
Troglodyte, le Rouge-gorge étaient imperturbables. Au-dessus de ces positions toujours actives, 
j’ai vu passer la Corneille noire en très petit nombre, la Buse vulgaire, le Coucou."680 

 
In het dorpje Fleury, bij Douaumont, waar de Duitsers alle huizen totaal aan flarden geschoten 
hebben,  

"Des moineaux domestiques piaillaient dans des cours. Des Bergeronnettes grises, près 
d’un ruisselet où des saules et des osiers se penchaient au bord des trous d’obus que 
l’eau avait remplis, se baignaient avec grâce. Mais, chose plus extraordinaire, à mesure 
qu’on avance dans la zone plus violemment battue par le feu, où tout est bouleversé 
par les 380 et les 420681 et par toutes les pièces de moindre calibre en même temps, je 
reconnais, […] un couple de Pies-grièches écorcheurs (Lanius collurio L.) vivant là sur de 
petits buissons d’épine noire, à demi enfeuillés, à demi-carbonisés. Ces oiseaux y 
perchent? Y ont-ils niché? Je n’ai pu m’en assurer." 

 
Op 16 januari 1917 beschrijft hij hoe de 
resterende bessenstruiken gretig 
bezocht worden door Appelvink, Vink, 
Ring- en Huismus, Groenling en Gele 
Gors. Hij vervolgt op 12 februari met: 
"Quelques jours de soleil avaient dégelé 
le sol et, dans les flaques d’eau d’un 
ruisselet se rendant à la Meuse, près de 
places stagnantes,, dans les trous 
d’obus, un Pipit spioncelle allait et 
venait cherchant quelque nourriture. 
Des Freux apparurent […]."682 
 
Spreeuwen doen zich te goed aan het 
afval, samen met de Roeken. Een 
koppeltje IJsvogel houdt stand aan de 

wallen van de stad Verdun en over de vlakte klapwieken talrijke Kieviten, af en toe neerstrijkend tussen 
de reigers, snippen, Kokmeeuwen en Goudplevieren. Op het water dobberen Wilde Eend en talingen. 
De foto’s, die het artikel illustreren maar die helaas van slechte kwaliteit zijn, contrasteren schril met 
de tekst van het soldatendagboek:   
"Le jour c’est une vie palpitante que ce marais, ailes blanches des Mouettes adultes et jeunes (Larus 
ridibundus), damier des Vanneaux, passage en rafale d’un vol de Pluviers, zigzags d’une Bécassine 
partie sous le pied, vols des Canards et des Sarcelles tournant infatigablement dans les hautes régions 
de l’air, Hérons fixes dans l’herbe, et aux premiers plans sur la vase, sur un limon parfaitement lisse, 
des Lavandières grises [Witte Kwikstaarten] et des Pipits." 
 
Maar bij gebrek aan schuren of intacte huizen stelde Reboussin zich op 2 mei de pertinente vraag: "Où 
vont nicher ces Hirondelles? […] Où donc, dans la nature sauvage, niche l’Hirondelle rustique, c’est-à-
dire où n’oit-elle pas à l’invite des étables, des maisons à poutres apparentes", des porches où elle vit 

 
680 Reboussin R., 1916. Art. cit.: 313. 
681 Het 380 mm kanon, oorspronkelijk ontworpen voor de marine, werd voor het Duitse leger geproduceerd door de Firma 
Krupp. Evenals zijn zusje, het 420 mm kanon de ‘Dicke Bertha’ werd dit grof geschut ingezet aan de Maas en in de Argonne.  
682 Reboussin R., 1917. Art. cit.: 193. 

                                     Dikke Bertha 
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en véritables colonies, à portée d’aile des insectes qui pullulent dans les agglomérations et les fermes 
au raz des blès et des herbes […]?"683   
 
Een eerste nest werd al op een alternatieve plaats gebouwd gebouwd maar het vervolg was nog 
origineler en bewees het aanpassingsvermogen van de Boerenzwaluw: 

"au flanc d’une poutre d’abri situé au bord de la paroi de la carrière à trois mètres du sol […]. 
Mais ce nid fut détruit en cours de construction et le couple d’Hirondelles rustiques édifia 
exceptionnellement un autre nid (qui réussit) dans une crevasse du rocher. C’est la première 
fois que je constate cette dérogation à la très vieille coutume de cette espèce “domestique”." 

 
Ook enkele landgenoten van Gladstone bevestigden zijn vaststellingen aangaande het aangepaste 
vogelgedrag. Zo schreef de Britse ornitholoog en romanschrijver John Keith Stanford684 in een brief van 
5 september 1915, gericht aan de redactie van British Birds: 
 "Sirs, May I add a few notes (based on a brief sojourn in Flanders in 1915) to Mr. Chubb’s 
 observations in your June issue? Articles in the Press have suggested that the fighting in 
 France and Flanders would cause a widespread disturbance of bird-life.  Personnaly, I doubt 
 this very much, except along a zone at most three miles in width on each side of the first-line. 
 Behind Ypres, things seemed quite normal, Larks, Tree-Pipits, Yellow Buntings and 
 Common Whitethroats being the commonest birds observed in the fields. I spent two days in 
 Ypres in July, at the time when it was being heavily shelled, and, except when a  gun was fired 
 very near them, the Sparrows, Greenfinches and Turtle-Doves in the trees on the ramparts 
 seemed quite undisturbed; many Swifts were nesting in the ruined towers, and I counted 
 sixteen used House-Martins’ nests on one side of the Cloth Hall. I noticed the same thing 
 elsewhere in the case of Swallows and Sparrows nesting in a smashed farmhouse half-a-mile 
 begind the fire-trenches.  Other birds I saw near Ypres ramparts included Pied Wagtails, 
 Spotted Flycatchers, Common Sandpipers, and by the moat Acrocephalus with an unfamiliar 
 song which I could not identify. I saw another Acrocephalus singing in some turnips gone to 
 seed near Hooge […]."685 
 
We treffen bij Stanford identiek dezelfde soorten aan als bij Roger Reboussin maar deze laatste 
noteerde in mei 1917 ook Draaihals, Wielewaal, Grauwe Gors, Nachtegaal, Grasmus, Roodborstapuit, 
Gele Kwikstaart, Tapuit, Kleine en Grote Karekiet, Rietzanger,… Rode Wouw, "aussi fréquent que la 
Buse commune" en vluchtig een koppel Halsbandvliegenvanger686.  De Huismus had tijdelijk de plaat 
gepoetst maar keerde aan het einde van de zomer terug om zich te goed te doen aan de uitwerpselen 
van paarden en ezels en de restjes  van de veldkeukens. Andere soorten hielden stand: 
"20 août. A Haudromont. – A cette époque où eut lieu ici l’attaque des positions allemandes, sous le 
bombardement le plus violent que j’ai vu au cours de cette dure guerre, dure pour les oiseaux aussi, 
rien d’étonnant comme d’entendre persister le chant d’un Bruant jaune entre les deux premières lignes, 
comme de voir le Coucou, l’oiseau de la forêt effacée maintenant, revenant là…, la Tourterelle, l’oiseau 
aux amours calmes, sous le canon, l’Alouette chantant dans cette atmosphère infernale! […] Ce ‘est 
qu’en septembre 1917 que les Moineaux domestiques sont apparus ici. De proche en proche, ils ont 
suivi les chevaux et habité volontiers les emplacements où les mulets et les “bourricots” stationnaient 
aussi. Naturellement ils ont trouvé large provende, également autour des cuisines des cantonnements, 
mais ce n’est qu’avec beaucoup de circonspection qu’ils ont franchi les espaces du bled repris par notre 
avance."  
 

 
683 Reboussin R., 1917. Art. cit.: 195. 
684 Stanford werd in 1915 ingelijfd bij het Suffolk regiment dat zich terugtrok bij Le Cateau-Cambresis nadat de Britten de slag 
bij Bergen op 23 augustus 1914 verloren hadden.. 
685 British Birds, 9 (5) 1915: 128.  
686 Reboussin R., 1917. Art. cit.: 201-202. 
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Luitenant-kolonel Delaforce van de R.F.A. vermeldde op 19 september 1915 in dezelfde rubriek Birds 
and shell-fire: 
 "In April 1915, we discovered a Song Thrush’s nest built on a branch of a tree which had been 
 cut and placed against the front of the steel shield of an 18 pr. Gun in order to conceal it from 
 view. […] The nest was built and three eggs were laid in spite of the fact that the gun was 
 fired occasionally."687 
 
De opportuniteit van verscheidene vogelsoorten werd door alle oorlogsjournalisten vermeld in kranten 
en ook elders ter sprake gebracht. Tijdens een toespraak vertelde Dr Arthur Allan op een meeting van 
de American Ornithologists’ in Philadelphia: 

"A doctor, attached to an ambulance corps in France, had counted thirty-five species of birds 
that had build nests in ruins of buildings and trenches abandoned by inhabitants and troops."688 

 
De reacties van Stanford en Delaforce zijn van groter belang dan de bijdrage van Patrick A. Chubb689: 
 "I have lately been reading various articles in the papers regarding birds in the war-stricken 
 parts of France, so I thought you might care to have a few of my personal observations on this 
 subjet."  
 
Bij de weinige soorten die Chubb had waargenomen in Noord-Frankrijk en de omgeving van Poperinge 
behoorden Huismus, zwaluwen, Torenvalk, Vink, Geelgors, Veldleeuwerik, Ekster, Houtduif en 
Winterkoning. In zijn zoektocht vond hij nog enkele andere vogels:  
 "mostly pets kept by German gentlemen, one of whom, I may mention, was found in a nattic 
 here with six of his pets, and a note-book, and he swore he was English."  
 
Ornithologie brengt alle nationaliteiten samen, zelfs in oorlogstijd. 
 
Gladstone zocht een verklaring voor dit toch wel opportunistisch vogelgedrag en meende ze te hebben 
gevonden: 
 "[…] one ornithologist was of opinion that birds preferred the noise of battle to the tracherous 
 quiet of peace, when the inhabitants of the countryside have plenty of time to hunt and 
 otherwise annoy them. Never surely, did birds sing so."690 
 
Gladstone beschrijft ook de reactie van vogels op gasaanvallen: 
 "On one occasion, when the gas attack was particularly severe and before the great white 
 cloud drifted to our lines, the birds were chirping and twittering gaily, the Robin trilling his 
 autumn song and the Starlings singing in full chorus in a shattered tree. Then, except for the 
 awfull crash of the guns, nature was silent. Yet, when the gas cloud dispersed, all the birds 
 were singing just as gaily as ever, chirping and hunting food as if nothing had happened. 
 Possibly the birds flee bewore the gas cloud, just as they flee before a bush fire and return 
 when it is over."691 
 
Zijn analyse is nauwkeuriger dan deze van D’Anne692, die beweerde dat de avifauna zwaar te lijden had 
onder het gebruik van gifgas. Dit neemt niet weg dat er schade werd toegebracht. De Franse historicus 
Stéphane Audoin-Rouzeau vermeldt in zijn werken, gewijd aan de Eerste Wereldoorlog, hoe geregeld 

 
687 Ibidem. 
688 New York World, 7 december 1916. 
689 British Birds, 9 (1) 1915: 32.  
690 Gladstone H.S., 1919. Op. cit.: 107. 
691 Idem: 131. 
692 D’Anne, 1919. Note sur la disparition des oiseaux due aux bombardements à gaz toxiques. Bulletin de la Ligue Française 
pour la Protection des Oiseaux, 6-7 : 37-39. 
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vooral kleine vogels dood neervielen in de loopgraven bij gasaanvallen. Niet alleen bij de manschappen 
maar ook bij vogels waren de lichamelijke en psychische gevolgen van het oorlogsgebeuren merkbaar: 
  "One observer writes of having seen several Sparrows suffering from Shell-shock and two 
 Starlings roaming listlessly over the ground, every now and then staggering as if weak and 
 unsteadly on their legs may have been similarly afflicted."693 
 
De harde levensomstandigheden maakten dat, zoals we reeds lazen bij Pierre Jean de Tristan, menige 
vogel buitgemaakt werd om het povere rantsoen aan te vullen. Soms liep het in die mate de spuigaten 
uit dat de legerleiding zich genoodzaakt zag in te grijpen: 
 "On February 3rd, 1919, an Army order was issued prohibiting, in accordance withe the local 
 game laws, the shooting of Partridges, Cock Pheasants and Wildfowl, however still remained 
 fair game. More than one article in bird-nesting at the front proved at least the undaunted 
 keenness of our fighting egg-collectors."694 
 
Bij Sir Hugh S. Gladstone vernemen we niet zozeer iets over de soorten die aanwezig waren aan het 
front, wel over hun gedrag. Zijn bijdrage is dan ook een buitenbeentje, een aanvulling op de puur 
ornithologische bijdragen. Als we alle getuigenissen op een rij plaatsen waarvan hij het gedrag 
bespreekt, komen we aan een interessante soortenrijkdom in de Westhoek. 
  
 

9.23 Hubert Lynes 

 
 
Deze Britse ornitholoog en militair werd op 27 november 1874 geboren en overleed na een korte ziekte 
op 10 november 1942 in een legerhospitaal. Heel zijn leven stond in het teken van zijn militaire 
loopbaan – hij bracht het tot de graad van admiraal - én de ornithologie. Lynes bleef dan ook 

 
693 Gladstone H.S., 1919. Op. cit.: 131-132. 
694 Idem: 132-133. 
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ongehuwd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij bevelhebber op de kruiser H.M.S. Penelope (1914-
1917) in Duinkerke. Het schip was uitgerust met luchtafweer en had tot opdracht het Kanaal te 
verdedigen. Op 25 april 1916 werd de Penelope zwaar beschadigd door een torpedo afgevuurd door 
een Duitse onderzeeër (UB-29) maar het schip kon worden hersteld. Het werd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog terug ingezet. Vervolgens was Lynes bevelhebber van de Allied Naval and Royal Marine 
forces (1917-1918). Lynes leidde de Zeebrugge Raid.  
                                                                                    

 Deze bestond uit een Britse aanval op de haven van Zeebrugge op 23 april 1918 met het doel de 
vaargeul te blokkeren, zodat Duitse U-boten niet meer konden uitvaren. De Britten hadden de schepen 
met beton gevuld en wilden ze tot zinken brengen in de toegang tot de haven. In het zelfde scenario 
was voorzien om een maand later ook de haven van Oostende aan te vallen en lam te leggen. De Sirius 
en de Brilliant, twee van de zes kruisers van de Kanaalvloot, werden door de Duitsers voor het 
oosterstaketsel van Oostende getorpedeerd nadat het kunstmatig opgehangen mistgordijn vroegtijdig 
optrok. De vijand had het opzet door en greep kordaat in. 
 
Naast de Croix de Guerre en de Légion d’Honneur, in Frankrijk de hoogste onderscheiding die men kan 
ontvangen, werd Hubert Lynes in België ook verheven in de Leopoldsorde, als blijk van dank voor zijn 
verdienstelijkheid tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
 
Lynes was een bijzonder verfijnde natuurkenner en zijn belangstelling voor vogels startte al heel vroeg. 
Zoals zoveel andere ornithologen van zijn generatie had hij aanvankelijk meer interesse voor eieren 
dan voor vogels maar tot een echte verzamelwoede is het nooit gekomen. Nesten zoeken, bestuderen 
en terugplaatsen waren voor hem belangrijker dan een privécollectie aanleggen. Tijdens zijn verblijf 
aan onze kust en in Noord-Frankrijk verrichtte hij veel veldwaarnemingen. Dit gaf hem de mogelijk 
aanvullingen op het artikel van Witherby te formuleren: "The following notes I find were not included 
in Mr. Witherby’s article of Dunkerque birds and may be worth adding […]." Zijn waarnemingen 
gebeurden van 18 tot en met 20 oktober 1917 en ze betroffen hoofdzakelijk grote aantallen 
Veldleeuweriken, Kneus, Spreeuwen en Roeken die na zware stormen over het binenland trokken. In 
mei 1918 noteerde hij in De Panne dat Ring- en Huismussen in een verhouding van 75% en 25% 
ongestoord dezelfde nestplaatsen deelden:  
 "both House- and Tree-Sparrows were plentiful and in about equal numbers, while on the 
 eastern outskirts of the town […]. The two species did not seem to quarrel, and they must 
 have had nests in the same housetop. This evidence that the two species were nesting side to 
 side as it were, must not necessarily be regarded as the rule, as many trees, which in normal 
 times would have provided plenty of nesting-holes, had been destroyed or cut down."695 
 
Charles Dupond stelde, kort na de Eerste Wereldoorlog, nog steeds een identieke verhouding vast 
tussen Ring- en Huismus: 
 "Le 15 juin 1920, par une belle et chaude journée d’été, le train nous dépose à Dixmude, de 
 bon matin. […]. Ce qui m’a frappé dès mes premiers pas dans les rues déblayées, bordées de 
 décombres de la petite ville, ce fut l’absence presque complète du moineau domestique, 
 Passer domesticus domesticus (L.) Il y est pour ainsi dire entièrement remplacé par le 
 Moineau friquet, Passer montanus montanus (L.) qui y habite les trous et crevasses de 
 quelques pans de murs branlants."696 
 
Het was pas na de Eerste Wereldoorlog dat Lynes zich tenvolle aan zijn hobby kon wijden. Hubert Lynes 
realiseerde een jongensdroom: zijn interesse in de natuur uitbouwen tot een wetenschappelijke studie 
van de vogels tijdens zijn tijd bij de marine. In het Middellandse Zeegebied bestudeerde hij 
migratiepatronen van Europese en Afrikaanse vogels in de eerste jaren van de twintigste eeuw. Dit 

 
695 Lynes H., 1919. Birds observed near Dunkerque. British Birds, 12: 235. 
696 Dupond C., 1921. Excursion ornithologique au champ de Bataille de Flandre. Le Gerfaut, 11: 1-2. 
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was een voorsmaakje van de twaalf expedities die hij in Afrika 
ondernam om er inheemse vogels te bestuderen. Deze waarnemingen 
werden gepubliceerd in de ornithologische tijdschriften Ibis en British 
Birds. Hij werd ook lid van de British Ornithologists' Union. Veel van zijn 
notities gingen verloren toen de Penelope door de Duitse slagvloot 
getorpedeerd werd. In 1930 publiceerde deze amateur ornitholoog in 
het tijdschrift Ibis een artikel dat ook later een belangrijke impact zal 
hebben op de taxonomie: "Review of the Genus Cisticola". Het artikel, 

waarvoor hij de gouden medaille Godman-Salvin van de BOU ontving, nam een volledig nummer in 
beslag. 
Bij zijn overlijden schreef H.F. Witherby in Ibis: "Ornithology has suffered a grievous loss by the death 
of Rear-Admiral Hubert Lynes, which occurred after a short illness at a Naval Hospital in Wales on 10 
November, 1942, a few days before his sixty-eighth birthday." 
 
 

9.24 W.S. Medlicott 
 
Deze Schotse ornitholoog, geboren op 28 augustus 1879 en overleden op 24 juni 1970, was van midden 
maart tot augustus 1917 op 38-jarige leeftijd "stationed at six or seven different places in the 
Department of Pas-de-Calais, and all my spare time (generally an hour or two in the evenings) was 
given over to bird observation round our various camps."697  Hij maakte deel uit van het 21st 
Northumberland Hussars, klom op tot de graad van kapitein en nam tijdens zijn verblijf op het 
vasteland 106 soorten waar en stelde een rijkere avifauna vast dan aan de Britse zijde van het kanaal 
in dezelfde periode:  
 "It seems to be the general impression in England that bird life is scarce in France. This is far 
 from the truth. In suitable places in this area, I found more bird life than in similar localities in 
 England."698 
  
Kort na de Eerste Wereldoorlog deed Karel Dupond een gelijkaardige vaststelling in de omgeving van 
Diksmuide, maar zijn referentiepunten verschilden in de tijd, niet geografisch. Wanneer hij de plaatsen 
bezocht waar kort voordien nog hevig slag werd geleverd, stelde hij vast dat de flora veel 
vogelvriendelijker geworden was en dat bijgevolg de soortenrijkdom uitgebreider was: 
 "Si vous ajoutez à cette modification physique du sol et de la végétation, l’absence presque 
 complète de l’homme, ce plus grand ennemi des animaux, il n’est pas étonnant que ces lieux 
 aient attiré plusieurs espèces inconnues antérieurement ou disparues comme nicheurs, depuis 
 longtemps."699 
 
Waarschijnlijk was Medlicott zich er in het strijdgewoel niet van bewust maar sommige waarnemingen 
gebeurden net op Belgische bodem, om precies te zijn in Watou. Het merendeel van de overige vonden 
net over de grens plaats. De waarnemingen van kapitein Walter Sandfield Medlicott, die hoofdzakelijk 
over broedvogels gaan, beperken zich dus tot het departement Pas-de-Calais, meer bepaald het 
oostelijk deel ervan. Hij ondernam enkele uitstappen naar de kust, wat ook enkele zeevogelsoorten 
opleverde. Net als Gladstone, de Tristan en Sowerby stelde hij vast dat het oorlogsgebeuren de vogels 
onberoerd liet en zelfs enkele opportuniteiten creëerde voor verschillende soorten. Zo had hij een 
drieste Blauwe Reiger in de gaten gekregen die dacht dat er meer te rapen viel aan de andere kant van 
het front: 

 
697 Medlicott W.S., 1919. Bird-Notes from the Western-Front (Pas-de-Calais). British Birds, 12: 270. 
698 Ibidem. 
699 Dupond C., 1921.  Art. cit.: 4. 
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 "One was observed trying to cross ‘no man’s land’, when much firing was going on. I watched 
 him with a telescope, he made the attempt six times during a morning but I never saw him 
 get across."700 
 
Het artikel van Medlicott verscheen, samen met dat van Sowerby maar totaal los ervan, in het 
hetzelfde nummer van British Birds, waarvan Witherby de toenmalige uitgever was. Zijn 
waarnemingen werden hoofdzakelijk in het binnenland verricht: "These notes refer only to this 
Department, and mainly to the eastern and central portions of it; as I was very rarely near the coast, 
few sea birds are included."701  
 
 

9.25 John Noble Kennedy 
 

J. N. Kennedy werd geboren op 31 augustus 1893 en overleed op 
15 juni 1970. Als jonge luitenant trad hij in 1911 toe tot de Royal 
Navy en werd hij bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
overgeplaatst naar de Royal Artillerie. In de tijdspanne van vier 
jaren vinden we hem terug in Frankrijk, Vlaanderen en Egypte. Hij 
streed van begin oktober 1916 tot eind maart 1917 aan het front, 
meer bepaald aan de Ancre, een rechtse zijrivier van de Somme 
in Picardië, iets ten westen van Bapaume. Uit deze periode 
dateert een belangrijk artikel van hem. Tussen de 
strijdactiviteiten door bracht hij er de lokale avifauna in kaart. 
Kennedy was met enige vooringenomenheid vertrokken maar 
deed ter plaatse dezelfde vaststellingen als zijn collega’s 
ornithologen, al was hij wel genuanceerder in zijn uitspraken:  
 "It is not open to doubt that the fighting which took place here 
had the effect of bannishing many species which should 

ordinarely have been encountered. Many statements have been made on this subject which 
might lead one to believe that the birds were absolutely unaffected by war conditions. This I 
admit was the case before July 1916, and is still true of quiet parts of the line."702  

 
Zo stelde hij verder vast dat:  
 "[…] on the Bapaume plateau the avifauna was comparatively normal. […] Kestrels were most 
 tencious of their huntinggrounds and an individual of this species might often be seen over 
 the trenches even during operations. After the Kestrels, the Carrion Crows, Magpies, House-
 Sparrows, Skylarks and Partridges were usually the first to return."703  
 
De winter van 1916-1917 was kouder dan gewoonlijk  

"and during January and February, there was a period of three weeks of continous frost, wich 
reduced the birds, especially the waterfowl, to great distress. During this spell of hard weather, 
there appeared several species wich had not been previously observed, among them Tufted 
Duck, Goldeneye, Great Grey Shrike and Black Redstart."  

 

 
700 Medlicott W.S., 1919.  Art. cit.: 274. 
701 Kennedy J.N., 1917. Birds in the Ancre valley during the winter 1916-1917. Ibis, ser. 10 (5): 528  
702 Kennedy J.N., 1917. Ibidem. Het artikel van Kennedy bleek voldoende inhoud te bevatten om er, een jaar later, een Franse 
vertaling van te laten verschijnen: Les oiseaux dans la vallée de l’Ancre Durant l’hiver 1916-1917. Revue Française 
d’Ornithologie, 5, 1918: 241-242. 
703 Kennedy J.N., 1917. Birds in the Ancre valley during the winter 1916-1917. Ibis, ser. 10 (5): 528. 
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In totaal beschrijft Kennedy 56 soorten waarvan sommige zich niet schenen te storen aan het 
oorlogsgebeuren, vooral de Eksters, zoals we reeds bij Otto Büsing en Victor Franz lazen, lieten zich 
opmerken door hun onversaagdheid:  
 "On 30 October, […] I saw a Magpie fly up to a crater made by a Shell a few seconds 
 previously, and begin to feed on the grub among the freshly scattered earth."704 
 
En:  
 "[…] the Magpie, he is everwhere. […] Even during hostilities this bird was to be met with in 
 close proximity to the battle front." 
 
Over de persoon van John Noble Kennedy, vooral de ornitholoog, weten we verder relatief weinig, 
buiten het feit dat hij tweemaal huwde en dat zijn tweede echtgenote tot hofdame van prinses Helena 
Victoria (1870–1948) van Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg promoveerde. Op het eerste 
zicht een rare kronkel maar als kleindochter van koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk was de 
prinses lid van de Britse koninklijke familie. 

 
 
 
J.N. Kennedy werd op 20 juli 1918, samen met 64 andere officieren, door een Australische 
legerfotograaf op de gevoelige plaat vastgelegd in het dorpje Corbie, bij de Picardische stad Albert. Als 
men de ernst van het gebeuren beschouwt, lijkt het onwezenlijk dat dezelfde persoon tevens een 
gepassionneerd ornitholoog was. Voor wie wil speuren: Kennedy staat onder nummer 29. J.N. Kennedy 
is altijd een gedreven man geweest: als militair maakte hij vooral carrière tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Hij klom op tot de graad van generaal-majoor en in het burgerleven bekleedde hij, van 
1947 tot 1953, de functie van gouverneur van de voormalige Britse kolonie Zuid-Rhodesië, nu 
Zimbabwe. Op ornithologisch vlak publiceerde hij hoofdzakelijk in Ibis, verder ontleende hij zijn naam 
aan een ondersoort van de Bruinflankvliegenvanger Bates capensis kennedyi.  
 
Zijn verblijf aan de Somme situeert zich na een intense zoektocht naar zeevogels in 1914. De titel van 
het artikel705 is wat misleidend want de observaties startten reeds begin augustus.  Op 7 november 

 
704 Kennedy J.N., 1917. Art. cit.: 529. 
705 Kennedy J.N., 1917. Notes on the birds in the North Sea and North Atlantic Ocean during the autumn and winter 1914. 
Ibis, ser. 10 (5): 30-41. 
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1917 stuurde hij een brief aan de redactie van Ibis met op- en aanmerkingen over het artikel ‘Birds of 
the Suez Canal Zone and the Sinai Peninsula’ van zijn landgenoot kapitein Arnold Whitworth Boyd, die 
nog geen 30 km van Kennedy verwijderd was maar blijkbaar hebben ze mekaar nooit ontmoet aan het 
front.   
 
 

9.26 W. Maitland Congreve  
 
Deze Britse majoor en ornitholoog volgde als het 
ware Kennedy op aan het front. De avontuurlijke 
Congreve was nog maar net uit Australië en Nieuw-
Zeeland in zijn vaderland teruggekeerd, toen de 
oorlog uitbrak. Na het schrappen van Afrikaanse 
plannen, wilde het pas gehuwde echtpaar een 
landbouwbedrijf opstarten in deze kolonies van het 
Britse Gemenebest. Het project werd een fiasco en 
het koppel kwam terug naar de heimat. Congreve 
werd ingelijfd bij een artillerie-eenheid en hij verbleef aan de Somme van maart tot begin juni 1917. 
Kennedy was er eind maart vertrokken. Congreve slaagde erin ook waarnemingen aan de kust te doen, 
o.a. in Saint-Valery, in de monding van de Somme, en in Etaples, aan het Kanaal. Hij noteerde, ondanks 
het feit dat hij zich realiseerde  "how incomplete this list is",706 toch 93 soorten tegenover 56 voor J.N. 
Kennedy. Voor alles is er een verklaring en hier hebben de extreme winterse omstandigheden een rol 
gespeeld. Zo schreef J.N. Kennedy:  
 "The winter was colder and wetter than usual, and, during January and February, there was a 
 period of over three weeks continous hard frost which reduced the birds, especially the 
 waterfowl, to great distress"707  
 
Anderzijds bracht dit ook voordelen mee:  
 "During this spell of hard weather there appeared several species which had not been 
 previously observed, among them the Tufted Duck, Goldeneye, Great Grey Shrike, and Black 
 Redstart."708  
 
De periode waarin Congreve in de Sommestreek verbleef was uiteraard gunstiger voor interessante 
waarnemingen. Maitland Congreve formuleerde heel duidelijk zijn objectieven. In de tekst die – 
eigenaardig genoeg in de derde persoon opgesteld is – schrijft hij:  
 "The writer of this lines had only odd houres in which to take notes of birds and nests, and 
 did not waste any time on species which did not interest him oologically, except that he 
 made an occasional entry in his note-book about the arrival or departure of migrants."709  
 
Terloops vermeld, Congreve was een belangrijke verzamelaar710 van eieren en nesten. Hij gaat 
vervolgens verder in zijn relaas: 
 "Consequently, these notes will be very incomplete and will rely for their interest on the fact 
 that they were taken in a theatre of war under unusual conditions." 

 
706 Congreve W.M., 1918. Ornithological and oological notes from the river Somme valley at its mout hand near Peronne. Ibis, 
ser. 10 (6): 362. 
707 Kennedy J.N., 1917. Art. cit.: 528 
708 Ibidem. 
709 Congreve W.M., 1918. Art. cit.: 348-349. 
710 Dat is nog maar een eufemisme. In Birds in Wales van Lovegrove R., Williams I. & G. Williams lezen we i.v.m. de Noordse 
Pijlstormvogel: "Congreve, Watmough and Lewis were among many egg collectors who regularly pillaged these two 
Caernarfonshire colonies up to 1936." [wij onderstrepen](T. & A.D. Poyser, 2010: 47). Ook van andere soorten had Congreve 
in Wales een aardige voorraad ingedaan.  
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Dit gold uiteraard ook voor zijn collega’s maar vergelijken was zo goed als onmogelijk want bij het 
begin van de oorlog waren nog niet veel publicaties bekend geworden. 
 
Na een verwoede zoektocht naar nesten en eieren van boomkruipers, hij had tot dan toe in Noord-
Frankrijk uitsluitend oude nesten en wat eischalen aangetroffen, vond hij zijn geluk in Vlaanderen: 
"Unfortunaly no new nest was found, though a good deal of time was spent trying to do so." In voetnota 
schreef hij: "Since the note was written I took a nest on 18 April, 1918, near Ypres containing six eggs."  
 
Bij zijn overlijden, schreef  H.M.S Blair het volgende over hem: 
 "I was characteristic of the man that he found time to keep notes of the birds around his 
 guns, and to embody them in a contribution to The Ibis."711 
 
De verdienste van Congreve is niet groter dan deze van andere ‘gelegenheidsornithologen’ die zich aan 
of in de omgeving van het front bevonden. Net als Kennedy ontleende Congreve zijn naam aan een 
ondersoort, dit keer de Glanskop: Poecile palustris congrevei.   
 

9.27 J. Bishop  
 
Verscheidene Britse ornithologen waren begeesterd door het werk van Harry Forbes Witherby. Het 
doorgeven van de fakkel was ingeburgerd. Congreve nam de plaats van J.N. Kennedy in en W. Maitland 
Congreve zette,  op zijn beurt, J. Bishop aan tot het schrijven van een artikel: 

"Having read the very interesting articles in the ‘O.E. and M.’ by Mr. Ritson and Captain 
Congreve, and others, which have appeard in other periodicals, on birds met with in France and 
Belgium. I tought it might be worth while to place on record my own experiences during three 
seasons spent in the War Zone."712  

 
Zijn waarnemingen gebeurden hoofdzakelijk aan de Somme maar enkele malen wist hij door te stoten 
tot Ieper: 

"Being but one of the rank and file, and more or less on the line, naturally my range was 
somewhat limited, but whenever the slightest opportunity presented itself I was with my 
beloved birds and thus brightened many an otherwise grey period. I was able to keep a rough 
but faithful diary covering the period I was out and will quote a few extracts from it. I propose 
to deal firstly with the most interesting species nesting in the vicinity of the villages and close 
to the front, chiefly in the Arras and Somme regions." 

 
Zo schrijft hij over de Cirlgors, die hij vaak hoorde in Noord-Frankrijk: 

"I first heard the monotonous, though to me cheerful enough, song of this bird as early as 4th 
February, near Aveluy, Albert, and ever after could always be sure of having his company until 
one neared the Belgian border (Ypres) where it was noticeable by its absence." 

 
Hij hoorde de Zanglijster "in the grounds of Vlamertinghe Chateau", ten westen van de Kemmelbeek. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het kasteel afwisselend bezet door verschillende legers, 
waardoor park en kasteel het mikpunt werden van beschietingen. 
 
Over de Zwarte Roodstaart vermeldt hij dat hij de soort broedend had waargenomen in de kattenstad. 
Hij bevestigt niet alleen regelmatig wat Congreve had geschreven, Bishop beaamt wat we bij 
verscheidene ornithologen lazen over het schrille contrast tussen het desolate landschap en de 
opgewekte vogelzang. Bishop neemt de Kuifleeuwerik als voorbeeld:  

 
711 Blair H.M.S. 1968. Obituary: William Maitland Congreve, MC (1883-1967). British Birds, 61: 159. 
712 Bird notes from the Western front. The Oologists’ Record, 1, 1921 : 8. 
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"A cheerful little thing in a land of mud and desolation and I can never forget him. As early as 
February I have heard and seen him high overhead, jerking about, rising in spirals, to come 
down like a stone when his cheerful, if not over musical, song was finished. I found him 
commoner than the Sky Lark […]." 

 
Uiteindelijk bespreekt Bishop maar 18 soorten in zijn bescheiden artikel maar wel met kennis van 
zaken. 
 
 

9.28 Collingwood Ingram  
 
Ingram werd op 30 oktober 1880 in Londen geboren Hij overleed op 
19 mei 1981. Het geboortehuis was een boogscheut verwijderd van 
het pas gebouwde National History Museum. Zijn moeder was in 
Australië opgegroeid. In Londen huwde ze een studievriend van één 
van haar broers.  
 
Het is nog maar recent dat de oorlogsdagboeken van deze 
zonderlinge naturalist toegangelijk werden voor het publiek713.  
De naam van Collingwood Ingram roept in de eerste plaats de 
botanicus op en meer bepaald de specialist van de Japanse 
kerselaars. Maar hij was ook een buitengewoon ornitholoog en een 
verwoedde verzamelaar. Zo maakte hij een inventaris op van de 
balgen die zijn vader in het begin van de 20ste eeuw uit Australië had 
doen overkomen. Deze collectie werd overgemaakt aan het British Museum en Collingwood Ingram 
besteedde er zijn eerste artikel uit zijn carrière aan714. Eveneens in 1907, onderneemt hij een reis naar 
Japan en publiceert hij bij zijn terugkeer zijn "Ornithological notes from Japan", in hetzelfde tijdschrift.  
 
In eigen land legt hij zich toe op de rietzangers en publiceert meer bepaald over de Bosrietzanger 
waarvan hij – met een zelf ontdekt ei in de hand – het eerste broedgeval van deze soort in het 
graafschap Kent aantoont tijdens een vergadering van de British Ornithologists Club715. De ambitieuze 
Collingwood Ingram had zich voorgenomen om een naslagwerk over de vogels van Frankrijk te 
publiceren. In 1913 verscheen van hem in dit verband ‘On the Marsh and Willow Tits of France’716. Al 
zijn notities voor het voorbereidende werk zijn bewaard gebleven maar zijn eigenlijke veldwerk werd 
onderbroken door de oorlog en zou later nooit afgewerkt worden. Het enige wat ons tot voor kort 
restte waren enkele uittreksels die aanleiding gaven tot Birds of the Riviera, verschenen in 1926.  
 
In het begin van de 20e eeuw had Collingwood Ingram het geluk herhaaldelijk in een villa te kunnen 
vertoeven die zijn vader huurde in de buurt van Monte-Carlo. Hij nam er uitgebreid notities maar liet 
zich tot teveel ompraten door Gal, een taxidermist uit Nice, die hem regelmatig in de maling nam met 
soorten die nooit in Frankrijk waren waargenomen en die Collingwood toch in alle onschuld in zijn 
Birds of the Riviera vermeldt717. Ingram was nooit gehaast en het ontbrak hem soms aan 

 
713 Pollard E. & Strouts H., 2014. Wings over the Western Front: the First World War diaries of Collingwood Ingram, Day Books, 
Charlbury. 
714 On the birds of the Alexander district, Northern territory of South Australia. Ibis, 49 (3): 387-415, 1907 
715 On the nesting of the marsh warbler in Kent. British Ornithologists Club, 15: 96, 1905. 
716 Zoologist, 17: 423-426. 
717 Ingram had ‘iets’ met Franse taxidermisten en hun kunst om informatie aan te dikken: in Le Crotoy ontmoette hij "An old 
bird-stuffer named Yaune". De man had omwille van zijn leeftijd en gezondheid zijn beroep stopgezet. "Formerly he 
apparently prepared vast numbers of sea birds for the modistes of Paris – he spoke of ‘thousands"’ in one day." (Pollard E. & 
Strouts H., 2014. Op. cit.: 186) Ingram vermoedde wel enige overdrijving, "Even though he have exaggerated", maar bleef 
Yaune, net als Gall, globaal au sérieux nemen: "Yaune spoke of one man who brought in 500 [specimen] at one time and said 
that they were conveyed to him in ‘cartloads’." (Ibidem) 
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doorzettingsvermogen. Zo had ook Birds of the Riviera eerder kunnen verschijnen indien dat 
grootschalige project niet in zijn hoofd was blijven hangen: een overzicht brengen van de Franse 
avifauna. Wanneer een anoniem gebleven correspondent hem enkele vragen stelde over de vogels 
van de Franse Riviera, dacht Collingwood plots aan het manuscript dat in een lade onder het stof lag 
te wachten:  
 "This letter served to awaken my dormant interest in these birds, and to remind me, once 
 again, of the almost urgent need of a book dealing with the avifauna of a district visited by so 
 many thousands of my compatriots."718  
 
Van 1906 tot 1914 had hij gans Frankrijk doorkruist. Kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
in augustus 1914, werd Ingram ingedeeld bij het Kent Cyclist Battalion en wat later behaalde hij de 
graad van kapitein. Zijn detachement werd verplaatst naar Romney Marsh, een 
dunbevolkt draslandgebied met een oppervlakte van ongeveer 260 km² in de Engelse 
graafschappen Kent en Oost-Sussex in het zuidoosten van Engeland. Daar ontpopte Ingram zich tot 
een volwaardige ornitholoog. De Royal Society for the Protection of Birds was er sinds 1905 gevestigd 
in Dungeness en het gebied bevatte verscheidene broedvogelsoorten en bood plaats voor talrijke 
vogels op trektocht.  
 
In oktober 1914 hadden de Duitsers Zeebrugge en Oostende in hun greep en vormden ze een directe 
bedreiging voor het graafschap Kent en de monding van de Theems. Het werd hoogtijd om de 
luchtmacht in te schakelen. Op 7 december 1916, kort na de slag aan de Somme, werd Collingwood 
Ingram als officier van het Royal Flying Corps in de omgeving van Saint-Omer gestationeerd, waar het 
grootste vliegveld van de RFC gevestigd was. Het was aan de vooravond van één van de koudste 
winters van de oorlogsjaren. Twee jaar lang stond hij in voor het onderhoud van de vliegkompassen. 
Aanvankelijk hadden de gebruikte toestellen uit hout, koord en canvas en met een open cockpit zonder 
enig comfort voor de piloot meer weg van speelgoedvliegtuigjes voor rijkelui. Het kompas was zowat 
het meest betrouwbare onderdeel. Collingwood Ingram vond toch nog de tijd om met piloten 
‘uitstapjes’ te maken die hem tot in België brachten. Hij nam de kans te baat om de avifauna van 
Noord-Frankrijk en gedeeltelijk ook die van ons land te bestuderen. Van zodra de gelegenheid  zich 
aanbood, stapte hij mee in het vliegtuig en greep hij deze momenten gretig aan om vanuit de lucht 
vogels te observeren en informatie in te winnen voor zijn avifauna die geheel Frankrijk in kaart zou 
brengen.  

 
Gedurende zijn verblijf aan het front hield hij nauwgezet een 
dagboek bij waarin hij zijn ornithologische waarnemingen naliet, 
geïllustreerd met talrijke mooie schetstekeningen. Op dat vlak was 
C. Ingram een natuurtalent.  
 
Hij geeft vogels haarscherp en in een natuurlijke houding weer. 
Het dagboek bevat ook schetsen die hij bij inwoners thuis heeft 
gemaakt en ook hier valt het expressieve karakter op. Een 
tekening zegt soms veel meer dan een tekst. Hij maakte van zijn 
opdracht en verblijf aan het front gebruik om piloten te 
ondervragen over de vlieghoogte van migrerende vogels719. Met 
de meetapparatuur aan boord werden precieze hoogtes 
waargenomen. Het besturen van een vliegtuig en belangstelling 
voor ornithologie gaat vaak samen, dat heeft Roger Arnhem ook 
nog aangetoond. Tijdens zijn job ontmoette Ingram, die 

 
718 Ingram C., 1926. The Birds of the Riviera, being an account of the Avifauna of the Côte d'Azur from the Esterel Mountains 
to the Italian frontier, Witherby, London: VII. 
719 Notes on the height at which birds fly. Ibis, 61 (2):321-325, 1919. 
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voortdurend nieuwe contacten zocht, een Nieuw-Zeelandse piloot, "A fellow named Gordon" die hem 
foto’s toonde van de Pacifische Jan-van-gent en in Camblain l’Abbé ontmoette hij majoor C.F. Portal, 
"the author of two interesting communications that appeared in The Field, […] describing birds 
migrating at considerable heights." Op 3 februari 1918 vertoefde Collingwood Ingram in Poperinge 
waar hij Tweede Luitenant W.E. Wood sprak: "[he] says that he saw three herons about mid-January 
at a height of between 5,000 ft and 6,000 ft." Dat werd door andere piloten, waaronder Gordon, 
bevestigd. Dit liet Ingram toe volgoende conclusie te trekken: "I have met [pilots] who possesses more 
than a layman’s knowledge of ornithology." 
 
Wie ook wat afwist van vogels was de Nieuw-Zeelandse entomoloog Eustace William Ferguson, "a keen 
naturalist already familiar with many of our European birds. We lunched together at the Officers’ Club 
and afterwards spent a half an hour or so in the marshes of the Somme."  
 
Ingram greep elk moment aan om interessante figuren aan te klampen. 
 

Naast het tijdschrift The Field had een 
voortdurend verbazende Ingram 
blijkbaar ook de mogelijkheid om Ibis 
te raadplegen. Op maandag 19 
augustus noteerde hij in zijn dagboek: 
"In The Ibis for July 1918 Major W. 
Maitland Congreve MC writes an article 
on the birds of the Somme valley, noted 
chiefly in the Péronne and St-Valery 
districts." 
 
Zijn eerste kennismaking met ons land 
vond plaats op 23 december 1914:  
"After leaving Cassel we descended 
again into the flat country beyond and 
were soon over the Belgian frontier, 
which was crossed without any 
formalities, and at dusk we reached the 

 aerodrome close to Abeele [een dorpje in de Belgische provincie West-Vlaanderen, gelegen in 
de gemeente Poperinge]. […] It was too stormy even for birds and besides a large flock of 
 starlings, tacking as they rose and fell against the wind in their efforts to make their roosting 
sites, I saw nothing of interest."720 
 
Hij bleef in Abele tot 2 januari 1917 maar hij keerde er vijf dagen later al terug naartoe, een beetje 
teleurgesteld: 

"After reporting at Wing HQ at Eecke I went on to No. 6 Squadron, which shares with No. 41 
the Abeele aedrome. Having to visit five squadrons in as many clays, I shall have little time to 
do justice to my work – for one cannot do much by merely looking at a compass – and still less 
for making my notes. The whole afternoon there has been an angry roar of artillery from the 
direction of Ypres." 

 
Op een ijskoude kerstdag bezocht hij Ieper of wat er van overbleef en zag hij Huismussen, 
Winterkoninkjes, Roodborsten, Spreeuwen, Roeken en Kauwen. Een piloot toonde Ingram een 
Spreeuw met een halsband. Ingram vond het intrigerend en maakte er een schets van. 

 
720 Pollard E. & Strouts H., 2014. Op. cit.: 21. 
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Later bezocht Ingram op zondag 29 juli 1917 "M. van Kempen’s museum". Het moet om de 
privécollectie721 gaan en niet om het huidige Musée Henri-Dupuis want Van Kempen, die zijn leven 
lang, duizenden specimen van over de gehele wereld verzameld had, heeft zijn collectie opgezette 
vogels pas in 1921 officieel aan het natuurhistorisch museum van Saint-Omer geschonken. Ingram 
bestudeerde er de balgen en maakte er tekeningen van. Op 17 juli bracht hij opnieuw een bezoek aan 
de collectie van Van Kempen. Hij bleef er de ganse dag en keerde nog verscheidene malen terug in de 
loop van die week en ook later in de maand: "Saturday 29 July was spent in the van Kempen Museum 
studying and sketching".  
 
Ook in augustus en september zocht hij de collectie van Van Kempen op. In totaal nemen de schetsen 
van de collectie Van Kempen 140 pagina’s van zijn dagboek in beslag. Slechts enkele staan afgebeeld 
in de heruitgave. Collingwood Ingram was vooral geïnteresseerd in het verenkleed van jonge vogels. 
Eind januari en begin februari 1918 was Ingram in Poperinge, na een bezoek aan Bergues, "to see if I 
could trace the two great auks’ eggs that were once in M. Stanislas de Meesemaerker’s collection 
[sic]"722. De nieuwsgierige Ingram was reeds op 17 maart 1917 naar Amiens gegaan "and visited the 
Natural History Museum to see the specimen of great auk. This example is in excellent preservation – 
‘much better than the Abbeville specimen’, as the concierge informed me." In Bergues haastte Ingram 
zich naar het stadhuis:  

"I heard that [De Meesemaecker] had left all his natural history specimens to the town. I 
therefore made enquiries at the mairie, whence I was escorted across the square to a large 
room containing the collection."  

 
Hier deed Collingwood Ingram dezelfde onthutsende vaststelling als Pierre Jean de Tristan723:  
 "During the bombardment of this town about three years ago the collection suffered 
 considerably, and it was now in a sorry state of disorder – the hundreds of stuffed specimens 
 being heaped together behind the shattered panes of the cabinets. For some time I searched 
 in vain for the great auks’ eggs – hunting diligently among the dusty debris. I then opened a 
 case and found two impressions in a compartment among the guillemots’ eggs that, from 
 their shape and size, left no doubt that they once held the two rarities. The natural 
 assumption was that they had been stolen during the excitement of the bombardment. I 
 therefore hastened back to interview the Mayor himself. That individual was able to set my 
 fears at rest. It seems that M. Meesemaerkers [sic] left these eggs to his daughter and they 
 are now in the possession of his grandson M. S. de Praneuf of 40 Rue Carnot, Bergues." 
 
Op zaterdag 3 augustus 1918 zag Ingram de kans schoon om opnieuw naar Bergues te gaan:  

"On my way to Dunkerque I called on M. Praneuf, M. Meesemaerker’s son-in-law, at Bergues 
and he very obligingly showed his great auk’s egg."  

 
Het ei verkeerde nog in goede staat maar intussen was een ei verhuisd naar de Franse hoofdstad:  

"Two eggs were bequeathed to M. Meesemaerker’s daughter. The other has been sold to the 
Paris Muséum d’Histoire Naturelle, the purchase having been negotiated by M. 
Meesemaerker."724 

 
721 Het begrip ‘Van Kempen’s Museum’ is verwarrend. In een korte bijdrage uit 1902 schreef de Noord-Franse naturalist: 
"Dans la série d'Oiseaux de proie diurnes de ma collection d'histoire naturelle, se trouve un sujet excessivement rare et très 
intéressant pour la faune ornithologique française, principalement pour la partie Ouest, d'où il provient. C'est un très vieux 
Faucon Gerfaut, blanc, Falco candicans Gmel." (Bulletin de la société des sciences naturelles de l’Ouest de la France, 2 (1) 
1902: niet genummerde pagina). Het is overduidelijk dat het nog om een privéverzameling gaat. 
722 In 1844 werd het laatste paartje gedood en het laatste ei geraapt 
723 De Tristan P., 1916. Notes de campagne (Avril 1916). Musée de Bergues. Revue française d’Ornithologie, 4: 314-315. 
724 Pollard E. & Strouts H., 2014. Op. cit.: 21. Volgens de Tristan werd het ei door Auguste Ménégaux aan Alfred Vaucher uit 
Geneve verkocht. Dit strookt niet met war Fuller schrijft. Wat we in het Bulletin de la société zoologique de Genève lezen 
betekent niet noodzakelijk dat de Zwitserse collectie met een ei van De Meesemaecker werd aangevuld: "La Suisse possède 
trois de ces Oiseaux […] dont le conférencier montre de superbes photographies et deux œufs. Les œufs du Grand Pingouin 
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 Dat strookt met wat Errol Fuller schrijft over het 
ei van de Meesemaecker: 
"This egg, along with the egg no. 12 was 
allegedly brought to France by the captain of a 
whaling ship. It was given (perhaps sold) to a 
merchant at Bergues near Dunkirk who passe dit 
on to a young egg collecting acquaintance. Years 
later this person’s entire collection was obtained 
by Monsieur de Méezemaker, another Bergues 
collector. The egg stayed in the Méezemaker 
family until 1924 when it was sold to Monsieur 
Heim de Balzac of 34 Rue Hamelin, Paris for 
approximately £100. It was still in this 
gentleman’s possession in the 1960’s but its 
current whereabouts are unknown. Perhaps it is 
still owned by his descendants."725 
De eieren van Grote Alk uit Bergues moeten 
Ingram doen glunderen hebben. 
 
Tijdens zijn verblijf op het vasteland had hij het 
gebruik van de spreeµwenpot in Vlaanderen en 
Frankrijk ontdekt. Hij maakte er duidelijke 
tekeningen van en beschreef uitvoerig de 
afmetingen. Ingram schrijft zelf dat de 
afgebeelde spreeuwenpot in Toul hing726 maar 
het is geen typisch model van de streek. De 

potten uit le Toulois zijn 
mooi hemisferisch en 
gelijken op een paddenstoel zonder steel of op een platte hoed.  
De afbeelding van Ingram geeft een pot weer uit Frans Lotharingen, meer 
bepaald uit de streek van de Nied, een rivier in het grensgebied met het Duitse 
Saarland. Het was niet ongebruikelijk dat spreeuwenpotten “verhuisd” werden 
en elders opdoken. 
 
Op 29 november 1918 was hij in Bouvignes-sur-Meuse, een deelgemeente van 
Dinant, in de provincie Namen. Hij was er onder de indruk van de talrijk 
aanwezige Kauwen:  
"Jackdaws were sailing across the Rocky escarpment overhanging the town of 

Dinant – I saw flocks of these birds on other cliffs along the Meuse valley. Breeding sites 
unquestionably have a considerable influence on the distribution of these birds."  

 
Op weg naar Keulen was er nog een kort oponthoud in Spa, te kort om waarnemingen te verrichten. 
Hij genoot wel van het landschap van zodra Namen in zicht kwam:  
 "The tawny yellow grasses, the scattered blackthorns and outcropping of blue-grey rock, 
 betokened a limestone formation which always gives a distinctive character to a landscape. 

 
(Alca Impennis) sont intéressants par la variabilité de coloration. M. Vaucher présente à ce sujet une série de superbes 
planches en couleur dont il est l'auteur." (2 (12) 1917: 201.  
725 The Great Auk, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York: 335-336. 
726 "The following are the measurements of a sparrow pot taken from the side of a house at Toul. Back: greatest diameter 5.4 
inches; diameter of opening at back: 3.2 inches; lenght from back to tip of projection 7 inches; internal diameter of spout 1.9 
inches length of spout 1 inch." (Pollard E. & Strouts H., 2014. Op. cit.: 137). 

              Uit de collectie De Meesemaecker 
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 The scenery became wilder and more wooded as we sped eastwards towards the 
 Ardennes."727 
 
Vanaf hier valt er in het dagboek een andere teneur waar te nemen. Omdat Ingram de enige 
gelegenheidsornitholoog is die het einde van de Eerste Wereldoorlog beschrijft, hebben we niet 
nagelaten verder uit zijn dagboek anecdotes te citeren. 
 
In Keulen aangekomen, noteerde Ingram "there was a singular lack of gaiety and there was generally 
a very sombre tone about this crowd out for their christmas shopping." Maar het hotel bij de Dom "was 
quite good and not extortionatelely dear." Ook al was hij nog in militaire dienst, de naturalist was 
toerist geworden. Zijn belangrijkste waarneming was een Fazant bij La Roche. Op de terugreis door 
Wallonië noteert hij de plaatsnamen maar daar blijft het bij, alsof de Brit volledig ingenomen was door 
de landschappelijke indrukken, het bevrijdende gevoel dat de oorlog voorbij was en de terugkeer naar 
een comfortabel bestaan: 
 "On our way back from Spa we came through Vielsalm, La Roche, Rochefort and Dinant – a 
 route that led over some fine wooded hills and down steep, heavily watered valleys. […] At La 
 Roche we were made very welcome at a little hotel and given an excellent meal […] Upon 
 telling her we had not been received so warmly in Belgium […]. After making enquiries at 
 Mons and Charleroi we got through as far as Verviers, where we slept in a very comfortable 
 hotel." 
 
Ingram was op eigen initiatief aan sightseeing gaan doen met enkele vrienden en moest geregeld geld 
wisselen. Na het verblijf in Verviers,  

"The following day we […] passed into Germany and, after purchasing several thousand Marks 
in Jülich [Luik], proceeded to Cologne, where, at a number of banks and money changers, we 
finally succeeded in buying the 15,000 marks with our French money. […] We appeared to be 
stranded 50 miles into Germany and about 200 miles from Valenciennes where we had officially 
supposed to be." 

 
Er was wel een technisch probleem. De radiator van hun wagen lekte. Het euvel werd met kunst en 
vliegwerk verholpen maar ze waren nog niet terug op hun militaire basis en daarmee hieldt de miserie 
nog niet op: 
 "The following day was one full of incident and we found it no easy task to dispose of our 
 hoard of Marks. Liège was too near the frontier and we soon realised that French francs were 
 very scarce here […]. We ware able to get rid of a few more hundred marks at Huy, several 
 thousand at Namur and five or six hundred at Charleroi […]." 
 
Na amper enkele dagen in Valenciennes keerde Collingwood Ingram met een kameraad op 26 
december 1918 terug naar Brussel, "a very gay spot". Na vier jaren oorlog lachtte de wereld hem toe:  
 "Every other woman seems to be a doubtful virtue and one and all are more than pleased to 
 see you. For instance, we were partaking of a long and expensive meal at the Palace when 
 our neighbours – an elderly couple from Antwerp – insisted on our drinking champagne with 
 them – no small matter with fizz at 80 francs a bottle! So it is throughout. There is an 
 atmosphere of welcome that makes for enjoyment."  
 
Dat was zeker het geval met de "dancing halls – equally gay – open every and all night for similar 
entertainment." 
 
Ingram en zijn companen verkeerden voortdurend in geldnood: 
 

 
727 Pollard E. & Strouts H., 2014. Op. cit.: 237. 
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 "The primary object of our visit was to dispose of another 50,000 marks, a second venture 
 which promises to be more successful than the first. One way or another we expect to make 
 about £1,000 out of the old Bosche." 
 
Einde goed, alles goed. Eenmaal terug in Valenciennes op 31 december, ontwaren we opnieuw de 
‘oude’ Collingwood die de draad weer opneemt. Hij besluit zijn boeiende dagboek met: 
 "Birdlife was not plentifull, but I noted the following in the clearings and among the trees: 
 tree-creeper, goldcrest, blue tit, marsh tit, meadow pipits – two or three, chaffinches, 
 yellowhammers, and a party of rooks flew over." 
 
Aan het front, waar het er anders aan toeging, deed hij dezelfde vaststelling als andere ornithologen: 
wel wat activiteit rond de loopgraven ondanks het desolate landschap maar verder heel wat diversiteit:  
 "The neighbourhood of the trenchies was too destitute of vegetation to be very ‘birdy’, but I 
 saw a few crows and a kestrel or two, and some skylarks were singing overhead. Further back 
 where the ground was covered wit hun-gleaned corn crops or withered grass, grey partridges 
 were common enough, as where the more ordinary species. A fine great grey-backed shrike, 
 when disturbed by the passing car, perched upon one of the abandoned German field-
 telegraph posts."728 
 
Wat verder in zijn dagboek lezen we op datum van 12 april 1917: "The birds appear to be the only part 
of nature that is adhering to the calendar for there are no other signs of springtide – the fields are bare 
and the woods as stark and comfortless as in mid-January."  
 
Avifaunistisch was het geen ‘Silent Spring’ aan het front. Naarmate het jaar vorderde, noteerde Ingram 
alsmaar meer soorten. 
 
In Wings over the Western Front heeft Collingwood Ingram op geniale wijze en met een vlotte pen het 
contrast weergegeven tussen de gruwel van de oorlog en de schoonheid van de natuur. Het is de 
echtgenoot van Ingram’s kleindochter, Ernie Pollard, die de oorlogsnotities bewaard heeft, evenals het 
naslagwerk over de Franse avifauna, een werk dat bijna af was en al het stadium van typoscript had 
gehaald. Pollard kwam op het geniale idee om de notities te laten uitgeven door een uitgeverij 
gespecialiseerd in dagboeken. We zijn hem ontzaglijk dankbaar dat hij ons laat delen in deze 
verrijkende lectuur. Collingwood Ingram heeft ons verder ook enkele artikels nagelaten in British Birds 
en The Auk en met zijn bijna 81 jaren lidmaatschap van de British Ornithologists' Union, hij werd ook 
101 jaar oud, vestigde hij een absoluut record.  

 
 
9.29 Christopher James Alexander  

 
C.J. Alexander werd geboren op 24 maart 1887 in Croydon, nu een onderdeel van de regio Groot-
London, en was de broer van een ander bekende ornitholoog, Wilfred Backhouse Alexander, die vooral 
in Australië actief was. Als jeugdige knaap was Christopher reeds lid van de Natural History Society van 
de school en deed hij heel gedetailleerde waarneming over het voorkomen en de trek van 
vogelsoorten eerst in het graafschap Kent, later in andere delen van Engeland en tenslotte in de 
omgeving van Rome, waar hij tot 1916 redacteur was van het International Institute of Agriculture. De 
broers Alexander stuurden waarnemingen in voor de History of the Birds of Kent van Norman F. 
Ticehurst. Tijdens zijn jeugd was Christopher James met zijn broer Horace Gundry Alexander, eveneens 
ornitholoog, in Arcachon geweest. De broers Alexander waren toen respectievelijk 11 en 9 jaar oud. 

 
728 Pollard E. & Strouts H., 2014. Op. cit.: 64. 
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Na het overlijden van Christopher James stelde Horace Gundry een 
rijkelijk gestoffeerde biografie samen voor British Birds729.  
 
C.J. Alexander had voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
Vlaanderen reeds bezocht. Zo lezen we in het overlijdensbericht dat 
in British Birds verscheen: "When first he was in Flanders, even without 
binoculars, he had no difficulty in identifying all the Long-tailed Tits he 
saw as Æ. C. roseus."730  
 
Begin 1916 keerde hij uit Rome terug naar Engeland om dienst te 
nemen in het leger op 29 februari. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd hij aanvankelijk naar de Somme gestuurd waar hij in juli enkele 
interessante waarnemingen deed. Vervolgens verhuisde zijn eenheid 
naar Vlaanderen waar hij zijn werk verder zette tijdens de herfst en de 
winter van 1916. Hij vergat de miserie van het front en verheugde zich 
bij het zien van een Witgat in een ondergelopen loopgraaf, een 

Klapekster op het slagveld of een overvliegende roofvogel:  
 "always able to banish someting of the gruesome surroundings by looking and listening for 
 the birds – and often rewarded by the sight of good things, such as a Green Sandpiper put up 
 from a flooded trench, a Great Grey Shrike on the cheerless downs at Christmas-time, and a 
 Bustard that flew over the camp one day in February 1917."731  
 
Tijdens een nachtelijke wachtbeurt brak hij zijn been in 1917. De ernst werd verkeerd ingeschat: er 
werd aangenomen dat het slechts een verstuiking was en bijgevolg werd de verwonding niet goed 
behandeld gedurende meer dan twee weken. Uiteindelijk werd hij teruggestuurd naar Groot-
Brittannië en bracht hij zijn herstelperiode door, eerst in Monmouthshire, Wales, vervolgens in 
Shoreham, West-Sussex. Over het verdere verloop van zijn bestaan bestaat weinig zekerheid en het 
ene verhaal is al triester dan het andere732.  
 
In elk geval werd C.J. Alexander na de revalidatie terug naar het front in Frankrijk gestuurd. Het was in 
de buurt van Passendale dat hij op 4 of 5 oktober 1917 ernstig gewond was geraakt in de strijd. Ironisch 
genoeg was het exact op 4 oktober dat de Britse generaal Plumer het offensief beëindigde met de 
verovering van Broodseinde. Dit kostte 26.000 geallieerde soldaten het leven. De Duitse verliezen 
waren even groot. Over het verdere verloop van Alexanders levenseinde bestaan verschillende versies. 
Volgens de ene bron was hij op slag dood, volgens een andere was hij zwaar verwond en overleed hij 
nog op diezelfde dag in een ziekenwagen. Horace Gundry is er bijna van overtuigd "that he was killed". 
 
We weten met zekerheid dat C.J. Alexander zijn waarnemingen heeft neergepend maar jammer 
genoeg is, zoals zijn broer Horace Gundry Alexander het verwoordde "much valuable material […] still 
unpublished".  
. 
 "His observations on Flanders ornithology, contained in his letters, also include much of value. 
 […] But, such as it is, all his work is methodical, scientific, accurate, full off insight and 
 judgment, and above all, the true expression of a life devoted to the study of Nature"733.  

 
 

 
729 Obituary C.J.A. Alexander. British Birds, 11, 1918: 204-209. 
730 Idem: 206. 
731 Idem: 208. 
732 Obituary – Alexander. Ibis, 60 (2) 1918: 301-302. 
733 British Birds, 11, 1918: 209. 
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9.30 Lewis Neil Griffith Ramsay, Arthur Gerrard Davidson, Arthur Landsborough Thomson                           
& Eric B. Dunlop 
 
Groot-Brittannië is wellicht het land waar aankomend ornithologisch talent het meest wordt 
gekoesterd en in de verf wordt gezet, desnoods postuum. In dit verband bespreken we nog enkele 
beloften. Twee Britse ornithologen, die van bij het prille begin van het ringwerk, georganiseerd door 
Arthur Landsborough Thomson, actief waren, werden ook naar het front in Noord-Frankrijk gestuurd. 
Het gaat om Lewis Ramsay en Arthur Davidson. Thomson, Davidson en Ramsay woonden alle drie in 
Aberdeen en waren nauw bevriend.  

 
Arthur Gerrard Davidson, was de zoon van een kleermaker. In eerste instantie werkte 
hij bij zijn vader maar verhuisde nadien naar Londen. Thomson en Ramsay waren 
ambitieuzer en trokken naar de universiteit van Aberdeen om er 
natuurwetenschappen te studeren. Ramsay was er zelfs assistent tot 1914. 
Thomson legde zich hoofdzakelijk toe op het ringwerk, de aanpak van Ramsay was 
gevarieerder. Op zijn zeventiende publiceerde hij reeds een artikel in Ibis over de 
avifauna op het plateau van Anatolië in Turkije.  
 
Lewis Neil Griffith Ramsay werd in november 1914 als tweede luitenant naar Frankrijk 
gestuurd. Hij overleefde de slag bij Neuve-Chapelle, die plaatsvond van 10 tot en met 
13 maart 1915 en aan geallieerde zijde 11.200 slachtoffers eiste. Het was de eerste 
grootschalige aanval van het Britse leger sinds het begin van de oorlog. Op 21 maart 
sloeg het noodlot toe: Ramsay werd dodelijk getroffen wanneer hij loopgraven, die 
net op de Duitsers waren buit gemaakt, aan het herstellen was. Hij was nauwelijks 
25. 
 

Davidson kreeg, net als Ramsay, een opleiding bij het 4de bataljon van de Gordon Highlanders, een 
infanterieregiment dat in 1994 werd ontbonden. In april 1917 werd hij als piloot van het Royal Flying 
Corps opnieuw naar Frankrijk gestuurd. Deze eenheid werkte met verkenningsvliegtuigen die de 
artillerie op de grond moesten ondersteunen. De vliegtuigjes hadden een open cockpit en de piloten 
waren bijzonder kwetsbaar. In de lucht hadden de Duitsers de overmacht en enkele maanden later 
werd de 27-jarige Davidson en zijn copiloot in een luchtgevecht neergehaald op 9 september. Hij werd 
begraven in Zuidkote, een dorp in de Franse Westhoek, tussen het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke en 
de kust. 

 
Arthur Landsborough Thomson, voorzitter van de British Ornithologists' Union van 
1948 tot 1955, vocht in Frankrijk met de Argyll and Sutherland Highlanders. Tot 1914 
publiceerde hij geregeld in Scottish Naturalist en British Birds. Zijn in memoriam van 
L.N.G. Ramsay, in 1915, was, door de oorlogsomstandigheden,  tijdelijk het laatste 
artikel van het tijdschrift. Toen Harry Forbes Witherby in 1937 het ringwerk overnam, 
stond hij er op dat Thomson in het directiecomité zou zetelen. Een functie die hij tot 
1965 zou waarnemen. 

 
Een andere veel belovende jonge Britse ornitholoog was Eric B. Dunlop. Hij studeerde 
natuurwetenschappen en was vervolgens verbonden aan het Carlisle Museum. Daar hij woonachtig 
was in het graafschap Cumbria had hij ruim de gelegenheid om de avifauna van het Lake District te 
bestuderen. Over deze streek had een appendix klaar voor de heruitgave van de lokale fauna van Hugh 
Alexander Macpherson734. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog deed hij onderzoek in het 

 
734 A vertebrate Fauna of Lakeland, including Cumberland, and Westmoreland with Lancashire north of the sands, David 
Douglas, Edinburgh, 1892, heruitgegeven in 1913. Het appendix werd ook gepubliceerd in de terug opgestartte Transactions 
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noorden van Canada. Toen zijn taak er op zat lijfde hij zich in bij 78e Canadian Grenadiers. Met deze 
eenheid keerde hij in 1915 naar Groot-Brittannië terug en werd hij in 1917 overgeplaatst naar het 
Border Regiment dat deelnam aan de gevechten aan de Somme in 1916. Nauwelijks een maand later 
zou hij in de strijd om het leven komen op 19 mei. Hij was nauwelijks 30. Net voor zijn vertrek had hij 
enkele geschriften toevertrouwd aan amateur ornitholoog Francis Charles Robert Jourdain, 
gesspecialiseerd in oölogie en oprichter van de British Oological Association, wat na zijn dood tot  
Jourdain Society werd omgedoopt, met de vraag deze te publiceren. Tot op  heden is dit dode letter 
gebleven. 
 
Van deze 4 Britse ornithologen is alleen Thomson bekend gebleven, hij was ook de enige die de Eerste 
Wereldoorlog overleefd had. Geen van hen heeft frontwaarnemingen voor het nageslacht bewaard. 
De archieven van de universiteit van Aberdeen bezitten wel verscheidene dagboeken van Ramsay maar 
geen enkel dateert uit de periode van de 1ste WO. Geen van de opgesomde ornithologen is actief 
geweest in Vlaanderen. Maar het heeft niet veel gescheeld. Het Royal Flying Corps, waar Davidson deel 
van uitmaakte, voerde wel verkenningsvluchten uit boven ons land maar daar bleef het bij. 
Collingwood Ingram beschrijft dit trouwens uitvoerig in zijn dagboek. De 2de brigade en de 7de divisie 
van de Gordon Highlanders namen deel aan de slag bij Ieper en het 1ste bataljon verdedigde het nu aan 
Belgische zijde gedempte kanaal Condé-Mons, in de provincie Henegouwen.  
 
 

9.31 Cecil Macmillan Dyer  
 
We sluiten de rij van belangrijke Britse ornithologen af met een ander veel belovend talent, dat helaas 
ook geen waarnemingen heeft 
nagelaten. Cecil Macmillan Dyer zag 
het daglicht op 17 januari 1894 en 
onmiddellijk na het beëindigen van 
zijn studies in Cambridge trad hij 
vrijwillig in het Britse leger als 2de 
luitenant, in augustus 1914. Tussen 
deze stap en zijn legerdienst had hij 
zich nog succesvol onderscheiden bij 
het universitaire roeiteam. Net voor 
Kerstmis werd hij overgeplaatst naar 
het 4de bataljon dat net terug was uit 
India. Een bevroren voet hield hem 
tijdelijk van het front verwijderd. Nog 
in 1914 werd hij verkozen als lid van de British Ornithologists’ Union omwille van zijn buitengewone 
kennis en observatievermogen. Arthur Humble Evans zei over Dyer:  

"He was one of the two leading spirits in ornithology during the time he was in Cambridge, and 
did a great deal of work in the neighbourhood, chiefly in estimating and finding out in wich 
spots they bred. He kept careful lists of the results, and his work was most accurate […]."735  

 
Hij stierf in de Vlaamse loopgraven, een kogel in het hoofd op 8 april 1915 en werd ten oosten van 
Ieper begraven. C.M. Dyer was een buitenbeentje, zelfs na zijn dood. Op de marmeren gedenksteen 
die men aantreft in het kerkje van St. Hilda, in Yorkshire, staat zijn naam helemaal apart op een plaatje 
vermeld, los van de 23 andere namen. Zijn naam werd duidelijk achteraf onderaan toegevoegd. 
Niemand weet precies waarom. Vermoedelijk een vergetelheid die nadien werd rechtgezet.  

 
of the Carlisle natural history society (2, 1912). Harry Forbes Witherby schreef een lovende recensie over de aanvulling van 
Dunlop (British Birds, 18, 1925: 175-176).  
735 Ibis, 10 (3) 1915: 619. 
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Zijn naam staat vermeld op de Menenpoort. 
Zijn overlijden werd ook in British Birds (1916, 
9: 56) uitvoerig toegelicht. Eén ding staat vast, 
indien Dyer zijn waarnemingen in een dagboek 
zou nagelaten hebben dan waren ze 
waarschijnlijk van onschatbare waarde 
geweest. Wellicht is één van Engelands 
grootste ornithologische beloftes gesneuveld 
op “Flanders Fields”, naast zoveel andere 
topornithologen in spe.   
 

 
9.32 Wyndham Wentworth Knatchbull-
Hugessen, Sydney Edward Brock, Boyd R. 
Horsburgh, Lord Lucas, Aymer Edward 
Maxwell, Lewis N.G. Ramsay, George 
Stout, Charles Stonham, Godfrey Vassal 
Webster & Henry  Edward Otto Murray-
Dixon 

 
In een misschien overdreven zin naar 
exhaustiviteit – het zou anderzijds getuigen van 
een gebrek aan respect omdat ze er misschien 
gewoon de kans niet toe gekregen hebben om 
enige bekenheid te verwerven - zijn we, na een 
speurtocht naar Duitse ornithologen, verder op 
zoek gegaan naar andere Britse ornithologen 
die het leven lieten aan het Westfront. Geen 
van hen liet gepubliceerde geschriften na die in 
deze context belangrijk zijn en om deze reden 
worden ze helemaal, eervol achteraan in het 
lijstje van gelegenheidsornithologen vermeld. 
 
Wyndham Wentworth Knatchbull-Hugessen, 
3de baron Brabourne, geboren op 21 september 
1885) sneuvelde tijdens een offensief van de 
Grenadier Guards op 11 of 12 maart 1915. Hij 
werd begraven op het Touret Military Cemetery 
in de Franse plaats Richebourg (Pas-de-Calais). 
 
De Schotse kapitein Sydney Edward Brock, 
geboren op 6 oktober 1883 te Overton, bij 
Kirkliston, ten westen van Edinburgh, volgde 
zijn vader op aan het hoofd van het familiale 
landbouwbedrijf. Alles wijst er op dat hij een 
fauna van Linlithgowshire, waar hij een 

belangrijk deel van zijn leven doorbracht, in het achterhoofd had. Zijn interesse ging naast vogels ook 
uit naar insecten en ecologie. De meeste van zijn publicaties verschenen in de Annals of Scottish 
Natural History maar hij schreef evengoed voor het vermaarde tijdschrift Zoologist. Tijdens zijn actieve 
dienst in Frankrijk maakte hij notities over de vogels in de streek van Péronne, waar ook W.M. 
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Congreve werkzaam was. Op 16 oktober 1918 raakte hij zwaar gewond in de omgeving van Kortrijk en 
hij overleed aan zijn verwondingen in een hospitaal te Aberdeen op 11 november, de dag dat de 
wapenstilstand ondertekend werd. Zijn notities bestaan als manuscript maar werden (nog) niet 
uitgegeven. 
 
Luitenant-Kolonel Boyd R. Horsburgh was van kindsbeen af geïnteresseerd in natuur en vooral in 
vogels. Hij was zelf kweker en bracht geregeld vogels mee uit India. Hij is de auteur van The Game Birds 
and Water-Fowl of South-Africa (1912). Na zijn deelname aan de Tweede Boerenoorlog in Zuid-Afrika 
(1899-1902) keerde hij als invalide terug. In 1912 verliet hij het leger met de graad van majoor en 
vestigde zich in Surrey. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd hij terug onder de wapens 
geroepen als luitenant-kolonel. Zijn verblijf in het Noord-Franse Loos was van korte duur want in 
november 1915 onderging hij in Groot-Brittannië een operatie die hij niet overleefde.  
 
Kapitein Lord Lucas werd op 4 november 1916 als vermist opgegeven na een vlucht over de Duitse 
stellingen. Ook hij was als invalide uit de Tweede Vrijheidsoorlog teruggekeerd. Maar zelfs met een 
been dat tot boven de knie geamputeerd was, bleef hij bijzonder beweeglijk en bleef hij vogels 
observeren. In 1915 nam hij dienst in het Royal Flying Corps. Sinds 1902 was hij lid van de British 
Ornithologists’ Union. 
 
Luitenant-kolonel Aymer Edward Maxwell stond aan het hoofd van het Collingwood Battalion van de 
Royal Naval Division tijdens de slag om Antwerpen.  Hij ligt begraven op het Schoonselhof. Hij was 36 
jaar oud. 
 
Luitenant Lewis N.G. Ramsay zag het levenslicht op 3 februari 1890 in het Schotse Aberdeen. Ramsay 
ondernam verscheidene reizen en verzamelde heel wat vogels, zoogdieren, insecten en planten. Begin 
1914 was hij nog werkzaam als assistent maar in september voegde hij zich bij het 4de bataljon van de 
Gordon Highlanders, als sergant. Later kreeg hij de graad van Tweede luitenant in het 3de 
(reserve)bataljon van hetzelfde regiment. In december 1914 werd hij overgeplaatst naar het 2de 
bataljon en vertrok hij naar het front. Op 21 maart 1915 sneuvelde hij te Neuve Chapelle. In zijn jonge 
leven publiceerde hij verscheidene ornithologische artikels in ondermeer Ibis, Annals of Scottish 
Natural History en The Scottish Naturalist. 
 
De Schotse ornitholoog George Stout was een vaste waarde voor The Scottish Naturalist. Hij liet zijn 
waarnemingen op Fair Isle voor wat ze waren bij het uitbreken van de oorlog en werd ingelijfd bij het 
Royal Army Medical Corps. Tijdens gevechten aan de Somme raakte hij dodelijk gewond en hij overleed 
kort nadien op 13 november 1916. 
 

Charles Stonham, geboren op 27 maart 1858 als zoon van een chemicus-apotheker, studeerde 
geneeskunde aan University College en was vervolgens werkzaam in een Londens hospitaal. Zijn 
verhaal kunnen we samenvatten als Frankrijk zien en sterven. De briljante geneesheer bracht het tot 
chirurg en in die functie nam hij dienst in het leger. Zijn eenheid werd bij het begin van de 20ste eeuw 
in Zuid-Afrika ingezet. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was hij bijzonder gefrustreerd: hij 
hoopte in 1914 naar Noord-Frankrijk te worden gestuurd. Zijn getrainde eenheid werd met man en 
paard overgeplaatst naar East Anglia waar hij de winter van 1914 doorbracht. In 1915 werd hij 
gepromoveerd tot luitenant-kolonel en op 1 juni werd hij als chirurg in Egypte ingeschakeld. Hij zette 
er zijn werk plichtsbewust verder tot hij dengue of knokelkoorts en dysenterie kreeg. Eindelijk kon hij 
naar Frankrijk… maar ver van het slagveld. Hij vertoefde een tijd in Cannes, keerde nadien naar huis 
terug en stierf totaal verzwakt op 31 januari 1916 Londen. Stonham was lid van de British 
Ornithologists’ Union. 

Godfrey Vassal Webster, luitenant bij de Grenadier Guards, sneuvelde bij Ieper op 4 augustus 1917. 
Hij was amper 20. Zijn naam staat vermeld op de Menenpoort. Met hem ging een groot talent 
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vroegtijdig verloren. Op Eton was hij verantwoordelijk voor de natuurhistorische collectie. Dit was 
meer dan een administratieve opdracht. Hij bracht orde in de verzameling klasseerde en herstelde de 
balgen. Tijdens zijn studiejaren ontving hij een zilveren medaille voor een essai over Flight of Birds. Ha 
afloop van de wedstrijd stuurde hij het manuscript naar een auteur van Ibis die stomverbaasd was over 
de kwaliteit van de inhoud. Hij was gedurende één jaar lid van de British Ornithologists' Union en even 
bescheiden als verstandig. 

Henry Edward Otto Murray-Dixon werd geboren in 1885, hij stierf aan het front in april 1917. Hij 
maakte eerst deel uit van de 1st/4th Seaforth Highlanders en ligt begraven in Aubigny-en-Artois, in het 
departement Nord-
Pas-de-Calais. Hij was 
een geboren 
natuurtalent en we 
kunnen dat het best 
illustreren met een 
gouache van hem. Ze 
meet amper 30,5 cm 
op 47,5 cm maar 
illustreert perfect wat 
hem was opgevallen 
aan het front: een plat 
gebombardeerd 
oorlogsgebied waarin 
Patrijzen ongestoord 
hun gang gaan.  Het 
kunstwerk werd begin 
1917 gepubliceerd in de Illustrated Sporting and Dramatic News. in The Field, van 23 maart 1918 
omschreef Archibald Thorburn het werk van Murray-Dixon als uit het leven gegrepen, "showed careful 
study... from life". 

9.33 Ernst Jünger of hoe het anders kon 
 

Bij het horen of lezen van de naam Ernst Jünger denken vele 
natuurliefhebbers aan de niet onverdienstelijke entomoloog die 
bijzonder vreedzaam kevers ving en bij zijn imposante collectie fier 
poseerde met zijn vangnet. Hij schreef ook enkele wetenschappelijke 
verhandelingen, maar deze hebben relatief weinig aandacht 
gekregen. Dat Jünger haast geen waarnemingen van vogels heeft 
nagelaten zal ons niet verbazen. Hij kreeg als zoon van een apotheker 
wel de interesse voor de natuur ingelepeld, studeerde zoölogie in 
Leipzig en Napels maar hij had hoegenaamd geen belangstelling voor 
ornithologie.  Jünger bracht tijdens de Eerste Wereldoorlog, als 
vrijwilliger en officier, drie jaren door aan het Westfront. In Frankrijk 
streed hij in 1915 in de Champagnestreek, in 1916 aan de Somme en 
in 1917 in de omgeving van Cambrai. Van 23 juni tot 1 augustus en 
van 19 oktober tot 7 november 1917 vocht hij met het 73ste 
Fuseliersregiment aan het front in Vlaanderen en nam deel aan de 
Derde Slag bij Ieper. Bij alle Britse, Franse en Duitse wetenschappers 
die de Eerste Wereldoorlog aan het front doorbrachten, was elke 
natuurwaarneming een welgekomen verpozing in het aanslepende 

oorlogsgeweld. Jünger was van oordeel dat men tijdens de studie van insecten andere, verborgen 
dingen ontdekte maar in hem ging nog een andere persoonlijkheid schuil. Deze Duitse auteur van 
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romans, dagboeken en essays was een gedreven militarist. Op achttienjarige leeftijd werd hij als 
vrijwilliger bij het Franse Vreemdelingenlegioen in Algerije ingezet, maar  zijn vader haalde hem al snel 
terug naar Duitsland. Aan de Eerste Wereldoorlog nam Ernst Jünger met volle overtuiging deel, hij was 
toen amper negentien jaar oud. Als aanhanger van Nietzsche’s filosofie was de oorlogservaring voor 
hem belangrijker dan de rationele wereldbeschouwing. Volgens Jünger moest men, teneinde te 
kunnen leven, gevaarlijk leven. Wie sterk wil zijn, moet risico's nemen en offers durven brengen. Actie, 
opwinding en de glorie van de oorlog vormden in Jüngers ogen de weg naar een verheffing van het 
individu, met een uiteindelijke verheffing van het volk tot gevolg. Zijn ervaringen uit de Eerste 
Wereldoorlog publiceerde hij onder de titel Stahlgewittern, in het Nederlands vertaald onder de titel 
Oorlogsroes (Arbeiderspers, 1914). In Stahlgewittern bekijkt Jünger de wereld vanuit een 
entomologisch oogpunt: tanks worden insecten en een telescoopverrekijker wordt vergeleken met de 
voelsprieten van een insect. In 2015 verscheen Een oorlog kan ook mooi zijn736 (Polis). Het boek geeft 
perfect de denkwereld van Jünger weer. Aan de hand van de originele dagboeken, brieven, militaire 
documenten, nieuw fotomateriaal en unieke kaarten reconstrueert dit boek zijn ervaringen aan het 
front. Jünger beschrijft meesterlijk de modder, de kraterlandschappen, de ellende, de dood… Er zijn 
verscheidene Britse, Franse en Duitse militairen met interesse voor 
de natuur, die aan het Ieperfront gestreden hebben en geschriften 
hebben nagelaten, maar weinige zijn zo aangrijpend als deze van 
Jünger. Bij hem blijft alleen de menselijke wreedheid overeind. De 
vermelding van vogels zijn bijzonder schaars en worden tot een pure 
literaire functie herleid of dienen als achtergrond:  

"Kaum war der Tag hereingebrochen, als sich ein 
tieffliegender Engländer heranschraubte und uns gleich 
einem Aasvogel ununterbrochen überkreiste […]"   
 
"Als wir zum Ausgang stürzten, ging noch eine Mine mit 
verzögerter Zündung los und schleuderte uns durch ihren 
Luftdruck wieder zurück. Trotzdem waren, während noch die 
letzten Eisenvögel herunterrauschten, schon alle 
Postenstände von der wackeren Mannschaft besetzt."  
 
"Dann tasteten die unsicheren Arme der Scheinwerfer den 
dunklen Himmel nach den tückischen Nachtvögeln ab, Schrapnells zersprühten wie zierliches 
Spielzeug, und Leuchtgeschosse jagten in langer Kette gleich feurigen Wölfen hintereinander 
her." 
 

Bij Jünger is de levende natuur als bijna totaal afwezig. De entomologie bleef in de oorlogsjaren voor 
hem nog wel een grote hartstocht. In zijn schaarse vrije uren zocht hij op en om het slagveld naar 
kevers, die hij prepareerde en in een schrift beschreef, dat als appendix bij het dagboek is gevoegd. 
Maar terwijl alle andere frontsoldaten met enige interesse voor natuur elk moment dat de wapens 
zwegen aangrepen om waarnemingen te verrichten en elke observatie als een poëtisch moment 
ervaarden, betekende zo’n rustpunt voor Jünger een gedreven, bijna dwangmatige zoektocht naar 
kevers en torren of – bij ontstentenis van deze insecten – een verloren moment, tenzij hij soelaas vond 
in drank of bordelen. Met de jaren ging Jünger zich steeds sterker op de natuur richten en maar zijn 
visie op oorlog en geweld hebben vele vragen doen rijzen want ze strookte niet met zijn utopistische 
levenshouding. Wie uitsluitend Jüngers oorlogsgeschriften leest, zou een totaal vertekend beeld 
behouden van de toch wel ervaren entemoloog en schrijver die hij was. Julien Hervier, die de publicatie 

 
736 De uitgave van dit dagboek werd verzorgd door Hans Verboven, in het Nederlandse taalgebied de grootste kenner van het 
werk van de Duitse schrijver, en Joris Verbeurgt, een militair historicus. Een oorlog kan ook mooi zijn is een boek met een 
provocerende titel maar met een hart verslindende inhoud. 
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van de oorlogsdagboeken in de prestigieuze reeks "la Bibliothèque de la Pléiade" voor zijn rekening 
nam, schreef: "Si l'on voulait conclure sur Jünger, il faudrait avant tout éviter la facilité qui tend à 
accorder autant d'importance, sinon plus, à sa légende d'homme d'action, engagé dans la guerre, la 
politique et l'aventure, qu'aux milliers de pages de son œuvre d'écrivain." 
 

9.34 Jan Arnold Bennet en Gerrit van Olivier 
 
Jan Arnold of Aarnout Bennet (1758-1828) had gestudeerd aan het atheneüm te Harderwijk. Hij 
verwierf een academische titel en vestigde zich nadien in Leiden waar hij in 1799 een gouden medaille 
ontving voor zijn antwoord op een prijsvraag over de oprichting van een veeartsenijschool in 
Nederland. In 1815 werd hij benoemd tot hoogleraar in de landhuishoudkunde, maar wegens zijn 
zwakke gezondheid kon hij deze functie niet vervullen. Samen met Gerrit van Olivier (1759-1827), een 
amateur natuurkundige die te Koudekerk aan de Rijn woonde, heeft hij verscheidene natuurkundige 
verhandelingen geschreven. Hun eerste werk was een vertaling uit het hoogduits van een Hand-boek 
der natuurlijke Historie of natuur-geschiedenis. Oorspronkelijk geschreven door J.F. Blumenbach. Bij 
hun latere geschriften, allen verschenen in de Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, behoort de vierdelige Fauna belgica (1822-1826). Dit 
werk werd door de Maatschappij met goud bekroond. Hermann Schlegel dacht daar anders over. Hij 
schreef in Bouwstoffen Voor Eene Fauna Van Nederland: "Wat de bekende naamlijst der 
Nederlandsche vogels van Bennet en Olivier betreft, zij is zoo geheel zonder kennis van zaken 
zamengesteld, dat zij alleen geschikt is, dwaalbegrippen te verspreiden, en het beter ware, dat dit boek 
in het geheel niet in handen der liefhebbers kwam."  We moeten Schlegel gelijk geven want het werk 
bevat verschillende onnauwkeurigheden. Eigenaardig genoeg hoorden Coenraad Temminck, Jan Pieter 
en Aarnout Hendrik Van Wickevoort Crommelin bij de directeurs van het tijdschrift. De laatste wellicht 
als notabele van de stad Haarlem. Bennet en van Olivier waren niet alleen gelegenheidsornithologen, 
ze stelden hun  Fauna belgica samen aan een schrijftafel zonder enige terreinervaring. 
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10 Côme-Damien Degland, onrechtstreekse medegrondlegger van de moderne 
(Belgische) ornithologie 

 
In de marge van de Belgische ornithologie willen we kort de figuur 
van Côme-Damien Degland belichten. Ook al is er geen onmiddellijk 
verband op veldornithologisch vlak, toch heeft Degland mee de 
basis gelegd van de moderne Europese ornithologie en bijgevolg 
ook van de Belgische. De contacten tussen Degland en zijn Belgische 
collega’s verliepen in een collegiale en vriendelijke sfeer. 
 
Degland, geboren in het Noord-
Franse Armentières in 1787, 
was hoofdgeneesheer van het 
hospitaal Saint-Sauveur te 
Rijsel. Hij was medeoprichter 
van het Muséum d’histoire 
naturelle, dat na zijn dood zijn 

indrukwekkende privécollectie bestaande uit 1800 balgen, 
overkocht. Een Reuzenalk maakte daar deel van uit. Net als het  
exemplaar van het natuurhistorisch museum te Brussel werd het 
exemplaar aangeleverd door G.A. Frank uit Amsterdam. We 
moeten eerder zeggen geschonken in ruil voor bewezen diensten. 
Het verkeerde in zulk een slechte staat dat de Nederlander er geen 
duit dierf voor vragen. De kop en de bek waren intact, maar her en 
der waren de veren weggesleten en de alk had maar één poot. 
Duchaussoy bevestigde dit (Mémoires de la société linnéenne du 
Nord de la France, 1897: 88-129 en 1898: 241-251) De 
Méesemaecker schreef in een brief van 19 juli 1897  aan Degland 
dat, volgens hem, de schade zo aanzienlijk was dat de balg beter 
naar de vuilnisbak kon verhuizen maar deze laatste vertrouwde het exemplaar toe aan de heer Semet, 
taxidermist van het museum. De Méesemaecker zorgde voor enkele huiden van Alk en de voet werd 
gerepareerd met papier mâché. De Méesemaecker ging er prat op dat hij in 1897 de enige was, buiten 
Degland en Semet, die van het reparatiewerk op de hoogte was. Het resultaat was inderdaad 
verbluffend. 
 
In 1821 publiceert Degland een Catalogue de la collection de coléoptères en in 1839 een Catalogue des 
oiseaux observés en Europe, principalement en France et surtout dans le nord du royaume. De tekst 
hiervan zal, gespreid over vier jaargangen, later ook in de Mémoires de la Société des Sciences, de 
l’Agriculture et des Arts de Lille verschijnen. In 1849, komt zijn belangrijkste publicatie op de markt: de 
Ornithologie européenne, ou Catalogue analytique et raisonné des oiseaux observés en Europe.  
 
De impact van de Ornithologie européenne op Europa is vergelijkbaar met deze van Les Oiseaux de la 
Faune belge in 1928 voor België. 
 

  De reuzenalk na de restauratie 
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Het werk is al snel uitgeput maar het kreeg wel wat kritiek te 
verwerken en "[Degland] se proposait de répondre aux attaques 
souvent peu fondées ou futiles, rarement de bon goût". De 
voornaamste kritiek kwam van Lucien Bonaparte, een niet 
onbelangrijke politicus én ornitholoog, bovendien een neef van 
de toekomstige Franse keizer. In Italië had hij kort tevoren een 
nieuwe vogelsoort ontdekt, de Zwartkoprietzanger Acrocephalus 
melanopogon, en op één van zijn reizen verzamelde hij 
exemplaren van een nieuw soort stormvogeltje dat later naar 
Alexander Wilson het Wilsons Stormvogeltje Oceanites 
oceanicus werd genoemd. In de Verenigde Staten completeerde 
hij de vierdelige Ornithology or History of the Birds of the United 
States  van James Grant Wilson. Hij heeft ook enkele nieuwe 
zoogdiersoorten beschreven.  
 
Lucien Bonaparte schreef een Revue critique de l’ornithologie 
européenne de M. le docteur Degland (de Lille). Dit pittige werkje, 
dat iets meer dan 200 bladzijden telt en uitgegeven werd in 

Brussel in 1850, viseert de eerste versie die uitsluitend door Degland werd opgesteld. Het is bovendien 
als een brief aan de Selys-longchamps gericht, alsof Bonaparte een bondgenoot zocht maar niet vond. 
Lucien Bonaparte verweet Degland vooral zijn gebrek aan kennis en het gebruik van ‘vreemd’ 
observatiemateriaal:  
 "Cherchant desuite [sic] les points douteux que je m’attendais à trouver éclaircis ou pour le 
 moins discutés, j’ai tout d’abord,[…],éprouvé de biens [sic] grands désappointements en 
 voyant que la plupart du temps, lorsqu’il s’agit d’une espèce un peu rare, M. Degland ne l’a 
 même pas vue: il compile plus ou moins exactement, et ne forme bien son opinion que sur 
 celle d’autrui !"737 
 
Bonaparte had de vernieuwde wetenschappelijke aanpak, die we ruim dertig jaren later ook bij 
Alphonse Dubois en in 1928 bij van Havre zullen terugvinden, niet begrepen. Er was al een schril 
contrast tussen de ‘methode-Degland’ en de werkwijze van de Selys-Longchamps die in zijn Faune 
belge voorzichtig informatie vermeldt van enkele Franse auteurs.  
 
Degland bleef niet bij de pakken zitten en zette zich aan het schrijven van een supplement. Hij werd 
evenwel ziek en overleed in Rijsel in 1856. Het idee van het supplement bleef behouden en de 
Ornithologie européenne zal herwerkt en aangevuld worden door Zéphirin Gerbe (1810-1890) die het 
werk laat uitgeven in 1867 bij Baillère te Parijs. Gerbe, doctor in de wetenschappen en preparateur 
aan het collège de France had zijn diensten verleend aan enkele uitgevers om zijn karig loon aan te 
vullen. De keuze van Baillère was welbewust, deze uitgever was gespecialiseerd in natuurboeken en 
bezat succursalen in Londen, New York, Madrid en Melbourn. De naambekendheid was meteen 
verzekerd. 
 

In het Avant-propos van de tweede editie schrijft Zéraphin Gerbe:  
"M. Degland avait déjà tracé le plan de supplément; il avait indiqué les modifications à faire 
dans la nomenclature Française des familles, des sous-familles, des espèces; les coupes 
génériques à admettre; il avait signalé quelques espèces à éliminer, quelques autres à 
introduire comme nouvelles; il avait même rédigé la plupart des réponses qu’il croyait devoir 
faire au prince lorsque la maladie […] est venue l’arrêter dans son travail."738 

 

 
737 Imprimerie et Librairie de Veuve Wouters, Bruxelles: 7.  
738 Degland C.-D. & Gerbe Z., 1867. Ornithologie Européenne, tome I: V. 
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De editie uit 1867 is niet deze uit 1849 aangevuld met een supplement maar een volledig nieuwe tekst 
die trouw bleef aan deze van Degland. Gerbe stond daarbij voor een moeilijke keuze en herzag de 
mening die hij in 1854 had geformuleerd739. In zijn artikel worstelde Gerbe met het begrip ‘Europese 
avifauna’. In tegenstelling tot zoogdieren, verplaatsen vogels zich vrij. 
Hij prees zichzelf gelukkig: 

"de n’avoir pas tenu un compte exclusif de la nidification et 
d’avoir admis comme  européennes des espèces dont 
l’apparition en Europe est purement accidentelle, et pour 
quelques-unes tout à fait exceptionnelle. Je répondrai que la 
nidification prise pour base d’une  distribution 
géographique des oiseaux me paraît toujours la seule 
rationnelle, mais que si, aujourd’hui, j’étais parti de ce principe, 
ce n’est pas une deuxième édition de l’Ornithologie européenne 
que j’aurais donnée, mais un livre qui en aurait complètement 

différé, et duquel le nom de M. Degland 
aurait dû disparaître. C’est une 
suppression que je ne devais ni ne voulais 
faire."  
 
De Ornithologie européenne betekent een mijlpaal in de geschiedenis 
van de ornithologie. Maar de voornaamste verdienste kwam, in eerste 
instantie, toe aan de Provençaalse naturalist Gerbe die trouw bleef aan 
het concept, bedacht door Degland. Degland had de ornithologie een 
nieuwe wending gegeven, Gerbe ging op het elan verder, diepte het 
concept uit en verzekerde de afwerking.  
 

De bal was definitief aan het rollen gegaan en in 1912 publiceerde Edouard-Louis Trouessart een 
Catalogue des oiseaux d’Europe pour servir de complément et de supplément à l’Ornithologie 
européenne de Degland et Gerbe (1867). Trouessart (1842-1927) was in de eerste plaats geen 
ornitholoog maar wel fysicus, met een ruime belangstelling voor natuurwetenschappen. Op latere 
leeftijd studeerde hij geneeskunde en in 1885 vestigde hij zich in Parijs waar hij Alphonse Milne-
Edwards leert kennen. Na het overlijden van Emile Oustalet neemt hij de leerstoel zoölogie over en 
specialiseert hij zich in zoogdieren, spinachtigen en vogels. Hij behield deze functie tot in 1926. 
Intussen was hij in 1901 voorzitter geworden van de Société zoologique de France. E.-L. Trouessart zal 
dus eerder als theoreticus het werk van Degland & Gerbe benaderen en dit kwam ten goede aan de 
taxonomie. Trouessart stelde immers vast dat de Ornithologie européenne:  

"[…] n’est plus au courant de la science et aurait besoin d’une refonte complète. En attendant 
qu’une nouvelle édition, revue et corrigée, soit publiée par les Editeurs, nous avons pensé 
qu’une mise au point en un seul volume, servant de complément et de supplément à la première 
édition, serait bien accueillie des Ornithologistes et n’encombrerait pas trop leur bibliothèque." 

 
Dat laatste was zeker niet het geval van het boek van Trouessart telt nauwelijks 545 bladzijden. 
Belangrijker was de reactie in de diverse Europese landen. In eigen land publiceerde Alphonse Dubois 
in 1912-1313 zijn belangrijkste artikels en in 1911 werd De Giervalk opgestart. 
 
De aanpak van Degland was het begin van een nieuwe vorm van ornithologische beleving: gegevens 
die niet altijd verifieerbaar zijn maar toch een steentje kunnen bijdragen, zonder aarzelen opnemen. 
Bonaparte zocht bij de Selys-longchamps steun maar vond die niet onmiddellijk. In de inleiding op zijn 
Faune belge schrijft de  Belgische ornitholoog:  

 
739 Revue et Magasin de zoologie pure et appliquée, 2 (6) 1854:3-14  
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 "J’ai recueilli des renseignements sur plusieurs oiseaux en visitant M. Temminck, directeur du 
 Musée des Pays-Bas à Leyden, les musées de MM. Baillon et Lamotte à Abbeville, et du Dr 
 Degland à Lille, excellents observateurs très-riches en oiseaux indigènes."  
 
Een bezoek aan het natuurhistorisch museum van Rijsel toont overduidelijk aan dat Degland een 
uitstekend inzicht had in de moderne classificatie van de vogelsoorten en zelfs vooruit was op zijn tijd. 
Degland had ook de privécollectie van de Selys-Longchamps bezocht. Toch zijn het eerdere publicaties 
van Degland die ons in deze context meer interesseren.  
In zijn artikel "Tableau des oiseaux observés dans le Nord de la France"740 bakent hij zijn 
interessegebied af:   

"J’entends par nord de la France, cette vaste contrée qui est baignée par la Manche et serait 
 bornée par une ligne qui, partant des environs d’Anvers, passerait par Bruxelles, descendrait 
 vers Avesnes, St-Quentin, et se contournerait sur Péronne, Amiens, pour se terminer à 
 Abbeville en suivant le cours de la Somme".  
 
De geografische afbakening van ‘Noord-Frankrijk’ is een reden temeer om Degland bij de 
ontstaansgeschiedenis van de Belgische ornithologie te betrekken. Maar bij het doornemen van de 
Tableau en van de Catalogue des oiseaux observés en Europe, principalement en France et surtout dans 
le nord de ce royaume (1839), zijn we enigszins ontgoocheld bij het bekijken van de resultaten. Gewoon 
omdat onze verwachtingen te hoog gesteld zijn. We zijn intussen verwend geworden door exhaustieve 
naslagwerken die zo goed als geen enkel belangrijk gegeven over het hoofd zien, ook al belangen die 
een klein landje aan.  
 
Slechts voor twee soorten vermeldt Degland waarnemingen uit ons land. Het eerste betreft een 
Steenarend waarvan een nest ontdekt werd in het bos van Wijnendale bij Poperinge omstreeks 1823 
en het tweede gaat over een Reuzenstern die vóór 1831 bij Doornik gedood werd door de heer Wicard. 
Het betreft hier Edouard Wicard (1797-1842), bonthandelaar en naturalist. Hij was, samen met 
Barthélémy Du Mortier, de oprichter van het natuurhistorisch museum van Doornik, verhuisde nadien 
naar Bergen waar hij conservator werd van het natuurhistorisch museum aldaar. Zijn zoon en 
kleinzonen deelden dezelfde interesse. De familie Wicard hield een winkel open, Au lion d’Afrique, en 
was gedurende enkele generaties pelshandelaar, taxidermist, fotograaf en verkoper van de eerste 
electrische toestellen. Het was moeilijk afwegen welk product de voorkeur kreeg en bijgevolg werden 
twee uitstalramen ingericht. Jammer dat verdere details over het afschot van de stern ontbreken. Hoe 
zou Degland trouwens aan verdere informatie geraakt zijn? Wie zou hem geïnformeerd hebben? Dat 
commuicatieprobleem en het gebrek aan betrouwbare informanten had de Selys-Longchamps ook 
ervaren. 
 
De pure inbreng voor de Belgische ornithologie van Côme-Damien Degland beperkt zich dan ook tot 
deze twee vermeldingen en de goede contacten die hij onderhield met Edmond de Selys-Longchamps. 
Deze laatste schreef trouwens enkele Observations sur le Catalogue des oiseaux d’Europe de M. 
Degland de Lille maar dit manuscript, dat zich in de archieven van de Luikse universiteit bevindt, 
behoort tot het vijftigtal aantal geschriften van de Selys die nooit werden uitgegeven.  
 
Voor hun respectievelijke ornithologische publicaties hebben de Belgische ornitholoog en Degland  
veel informatie vergaard dankzij de heer de Meesemaecker uit het stadje Bergues:  
 "M. de Meezemaker, à Bergues, m’a remis une foule de notes précieuses sur les Oiseaux de 
 mer et de marais de la Flandre et sans lui, je le déclare hautement, j’aurais dû me borner à 
 citer le nom de plusieurs espèces sans aucune indication accessoire, car je regrette de le dire, 
 aucun amateur des Flandres belges n’a pu me fournir de renseignements détaillés." (Faune 
 belge: ii).  

 
740 Mémoires de la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille, 2: 3. 
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Had de Selys-Longchamps zich niet teveel laten beïnvloeden door de vermogende liberaal Stanislas de 
Meesemaecker die zijn voordracht voor de Société Zoologique de France van prachtig beeldmateriaal 
voorzag en er niet voor terugschrok om soorten, rassen en variëteiten in te leven te roepen, teneinde 
zijn gelijk aan te tonen? In een periode dat men nog naarstig taxonomisch onderzoek deed en 
zekerheden soms ver te zoeken waren, werden de voordrachten van de Meesemaecker met aandacht 
gevolgd en al vlug geslikt. Degland, en later Gerbe, hadden zich niet laten beetnemen. Ondanks hun 
vernieuwingen vond Lucien Bonaparte de Rijselaar C.D. Degland nog veel te conservatief:  
 "Des faits nouveaux que j’espérais recueillir en grand nombre, je n’en ai trouvé un seul; et le 
 principal éloge que je puisse faire de son livre (que j’ai dévoré du pouce) c’est qu’il ne 
 contient pas de prétendues espèces nouvelles, je dirai même peu ou point d’espèces 
 nominales; et qu’il est par conséquent exempt du principal fléau de notre aimable science. […] 
 M. Degland qui s’occupait spécialement de l’Ornithologie de l’Europe, n’aurait-il pas connu 
 mon Catalogue des Oiseaux de cette partie du monde, pas plus que les autres travaux qu’il ne 
 cite de ses auteurs favoris?"741  
 
Een pisnijdige Bonaparte herhaalt zijn verwijt aan het adres van Degland tot tweemaal toe op één 
pagina :  

"[qu’il] ne se soit pas plutôt basé sur mon Catalogue des Oiseaux d’Europe publié en 1842, que 
sur ma Liste comparative des Ornithologies d’Europe et d’Amérique de 1838!"742  

 
De kritiek van Bonaparte berustte op pure afgunst. Hij stelt in de eerste plaats de globale structuur in 
vraag:  
 "Commençons par examiner ensemble la Classification sur laquelle je ne saurais trouver du 
 juge plus compétent que vous, mon cher de Selys, qui toute votre vie vous êtes occupé de ces 
 échafaudages scientifiques […]." 
 
Daar viel weinig op aan te merken: "Quant aux Ordres, je n’ai rien à observer… nous sommes 
parfaitement d’accord, M. Degland et moi […]."743  
 
Waarover gaat de kritiek dan wel? Hier en daar een foute illustratie, een voetnoot die in de tekst had 
kunnen staan…, naast enkele pietluttigheden enkele terechte opmerkingen, maar vooral wilde C.L. 
Bonaparte blijk geven van zijn ruime, internatione kennis en ervaring. Bescheidenheid was niet de 
voornaamste positieve eigenschap van Bonaparte en in zijn Revue critique smeert hij zijn kennis dubbel 
en dik uit. "La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale" is misschien wat 
overdreven al heeft Bonaparte hier en daar toch een lovende opmerking over voor een niet te 
onderschatten Degland. 
 
Hoe kunnen we de kritiek van Napoleon Bonapartes neef beter naar waarde en juistheid inschatten en 
de figuur achter de ornitholoog begrijpen? Charles Lucien Bonaparte had zich na veel omzwervingen 
in de politiek gestort en, onstuimig en ondoordacht als hij steeds reageerde, had hij al vlug zijn vingers 
verbrand. In 1849, het jaar waarin de Ornithologie européenne verscheen, kreeg hij een verblijfsverbod 
op Franse bodem. Dit maakte van hem een verbitterd man die zeker niet het werk van zijn Franse 
collega’s wist te waarderen. Bonaparte zocht andere horizonten op en trekt in Londen op met Sir 
William Jardine, verblijft in Leyden waar hij Hermann Schlegel ontmoet. Samen trekken de twee naar 
Duitsland en maken er kennis met Friedrich Naumann. 
 

 
741 Bonaparte C.-L., 1850. Revue critique de l’ornithologie européenne de M. le docteur Degland (de Lille): 7-9. 
742 Bonaparte C.-L., 1850. Op. cit.: 9. 
743 Bonaparte C.-L., 1850. Op. cit.: 8. 
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Zéraphin Gerbe was niet doof voor gegronde kritiek. In de inleiding van de herwerkte versie van de 
Ornithologie européenne schrijft hij:  
 "tout en tenant compte des justes observations de quelques critiques bienveillants, [Degland] 
 se proposait de répondre aux attaques souvent peu fondées ou futiles, rarement de bon goût, 
 dont son livre avait été l’objet de la part du prince Bonaparte."744  
 
De commentaar van Bonaparte lokte reacties uit. Een jaar na de Revue critique publiceerde Jean 
Baptiste Marie  Jaubert, een andere Provençaal, Quelques mots sur l'ornithologie européenne de M. le 
Docteur Degland, et sur une critique de M. Charles Bonaparte, précédés d'un essai sur la définition des 
espèces et des races745 en in 1912 volgde de Catalogue des oiseaux d'Europe: pour servir de 
complément et de supplément à l'Ornithologie européenne de Degland et Gerbe (1867) van Edouard-
Louis Trouessart746. Deze stelde vast dat: 
 "L’Ornithologie européenne de Degland et Gerbe, […], est entre les mains de tous les 
 Ornithologistes et leur a rendu, - leur rend encore, - des services inappréciés. Cependant, 
 l’ouvrage n’est plus au courant de la science et aurait besoin d’une refonte complète."747  
 
Deze opmerking was heel terecht. De wetenschap was niet bij de pakken blijven zitten en Belgische 
ornithologen van het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw hebben mee vorm gegeven aan 
deze opmerking. Maar zonder de basis die door Degland gelegd was, zou het verdorie moeilijk geweest 
zijn. De figuur van Degland laat ons toe een heikel punt in herinnering te brengen: in de 19de eeuw was 
het bijzonder moeilijk om informatie over ornithologische waarnemingen te bemachtigen wegens een 
ontbreken aan publicaties of een taalbarrière. Dat hebben ook E. de Selys-Longchamps en Charles-
Fréderic Dubois lijfelijk ondervonden. 
 
Tot slot willen we nog vermelden dat Bonaparte toch nog een goed woordje over had voor zijn rivaal. 
Hij kreeg het over zijn lippen om de Pacifische Grote Zee-eend Melanitta deglandi, naar de ornitholoog 
uit Rijsel te noemen:  
 "M. Degland a bien su voir les différences entre les espèces américaines et les européennes de 
 Maquereuses, et qui plus est, il a su les exprimer beaucoup mieux que les autres. C’est donc 
 encore plus par justice que par déférence que je propose de donner son nom à la Double-
 Maquereuse d’Amérique qu’il a le premier et si bien distinguée, laquelle dès à présent porte 
 dans mes écrits le nom d’OÏDEMIA DEGLANDI."748 
 
Gerechtigheid was geschied en het wetenschappelijk onderzoek had een flinke duw in de rug gekregen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
744 Degland C.-D. & Gerbe Z., 1867. Ornithologie européenne ou catalogue descriptif, analytique et raisonné des oiseaux 
observés en Europe, J.B. Baillère, Paris: iv. 
745 A. Carnaud, Marseille 1851. 
746 Paul Klincksieck, Paris. 
747 Op. cit.: préface. 
748 Bonaparte C.-L., 1850. Op. cit.: 108. 
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11 Tijdschriften en verenigingen  
 
11.1 De Giervalk 
 

In 1911 gaf ridder Georges van Havre samen met 
enkele vrienden, onder wie Karel Dupond, het 
eerste bescheiden nummer van De Giervalk / Le 
Gerfaut uit met de financiële steun van het 
Vermogen van het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen te Brussel. De grote 
verdienste van het tijdschrift was dat 
ornithologen hun waarnemingen gingen 
verwoorden en publiceren voor een ruimer 
publiek. Anderen kozen voor jagerstijdschriften 
zoals Chasse et Pêche en het Bulletin du Royal 
Saint Hubert Club de Belgique. Het onverwachte 
succes van Le Gerfaut noopte de redactie het 
tijdschrift al na 1 jaar maandelijks te laten 
verschijnen:  
"Nous avions primitivement l'intention de limiter 
à quatre numéros notre publication annuelle. Le 
premier ayant paru le 15 mai 1911, le quatrième 
aurait donc dû porter la date du 15 février 1912. 
Toutefois, à raison du succès obtenu par notre 
revue (Le Gerfaut a pris son essor et n'est plus 
niais comme on dit en termes de fauconnerie749), 
elle paraîtra mensuellement et à dates fixes à 
partir du 1er  avril 1912. Ce sont là de très lourds 
sacrifices que nous nous imposons, mais nous 
espérons que les membres de notre Société nous 
en sauront gré en faisant tout leur possible pour 

nous amener de nouvelles adhésions. Nous n'ignorons pas que la mesure que nous avons prise 
est de nature à leur donner satisfaction, tout amateur aimant recevoir régulièrement et à une 
date connue d'avance, la revue du sport auquel il s'intéresse principalement."  

 
schreef de redactie in het eerste nummer van de tweede jaargang (1912). Deze jaargang telde 144 
bladzijden wat een gemiddelde van 12 bladzijden per maand betekende. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd de publicatie van De Giervalk stopgezet omdat de redactie de censuur van de 
bezetter niet wilde ondergaan.  
 
Ofschoon De Giervalk tijdelijk niet meer verscheen, kon de Duitse bezetter het niet nalaten de 
gebouwen in de Leuvense Stationsstraat in brand te steken. Het vuur beperkte zich gelukkig tot de 
privéwoning van Gustave Tant, die conservator was van de archieven, de bibliotheek en de 
balgencollectie van het tijdschrift. De balgen die de brand hadden overleefd 

"eurent la tête arrachée, les ailes ou les queues enlevées. Presque tous les livres de la 
bibliothèque de la Société étaient imbibés de pétrole, ce qui prouve bien les projets incendiaires 
des Barbares d’outre-Rhin; des volumes étaient disloqués, d’autres avaient des pages arrachées 

 
749 Afgeleid van nidax < nidus, een jonge valk die het nest nog niet heeft verlaten of zich ophoudt in de onmiddellijk omgeving 
van het horst. 
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et le tout gisait par terre, pêle-mêle parmi les fascicules du Gerfaut, portant la trace des bottes, 
souillé par la boue et le vin que la soldatesque avait versé à flots dans ses orgies."750  

 
Dit was voor Marcel de Contreras een voldoende reden om eerst alles in Brussel in veiligheid te 
brengen en vervolgens het land af te schuimen om eigenaars van privéverzamelingen te overtuigen 
hun collectie naar het museum in Brussel te laten verhuizen. De geregelde verplaatsingen die de 
Contreras in ons land ondernam, boden hem de gelegenheid om geheime informatie door te spelen 
aan de Luikse universiteit. De Contreras genoot van deze James Bond-achtige rol die hij mocht spelen. 
Ornithologisch is zijn inbreng aanzienlijk. Hij slaagde erin om een vijftigtal unieke vangsten voor België 
in de hoofdstad te doen belanden, dit tot grote vreugde van de toenmalige directeur van het museum, 
Gustave Gilson. Samen met Van Havre nam de Contreras alle zeldzaamheden door die de laatste vijftig 
jaren in België gesignaleerd waren, zorgvuldig door: 
 "Toutes passèrent au crible de leurs investigations minutieuses; mainte erreur fut découverte, 
 des confusions éclaircies, de fausses déterminations mises au Point par les deux savants."751 
 
Het resultaat werd uiteindelijk Les oiseaux de la faune belge van Georges Van Havre, uitgegeven in 
1928. 
 
Een andere verdienste van De Giervalk was het uitloven van een wisselbeker ter waarde van 300 
Belgische franken. Dit concours was voorbehouden voor de leden van de "Sociétés Ornithologiques du 
Centre et de l'Est de la Belgique" en de "sociétés jouissant vis-à-vis d'elle du titre de sociétés 
correspondantes".  De beker werd toegekend "à l'exposant du sujet déclaré l'oiseau le meilleur par tous 
les juges réunis, et ce dans une exposition d'oiseaux vivants organisée par une des sociétés précitées 
[…]." In werkelijkheid kon elke vogelvereniging zich hiervoor inschrijven maar de wisselbeker kon 
uitsluitend door amateurs – dus geen professionele kwekers – gewonnen worden. Wie driemaal in een 
periode van vijf opeenvolgende jaren de wisselbeker won, mocht hem definitief houden.  
 
Na de Tweede Oorlog werd De Giervalk totaal onafhankelijk van de verschillende ornithologische 
verenigingen en werkte het tijdschrift op een louter wetenschappelijke basis. In december 1962 
besloot de redactie over te gaan tot de publicatie van tussendoorse informatie: 

"Daar de afleveringen van de Giervalk slechts om de drie maanden verschijnen heeft het 
Redaktiecomité beslist regelmatig ornithologische informatie te brengen onder de vorm van 
een stencil. De bedoeling is tijdig de aandacht van de veldornithologen te trekken op recente 
waarnemingen waardoor het mogelijk moet zijn deze te vervolledigen en alzo een juister beeld 
ervan te verkrijgen." 

 
Hierdoor werd de – soms langdradige – rubriek “korte mededelingen” ingekort en kwam er ruimte 
voor een fenologisch overzicht, waar Paul Herroelen en André Rappe zich over ontfermden en een 
over rubriek waarin ornithologische publicaties gerecenseerd werden. De rubriek “korte 
mededelingen” zou stillaan uitsterven en vanaf 1959 werd de paginering in de inhoudstafel vermeld. 
Het laatste nummer van De Giervalk verscheen in 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
750 Dupond C., 1920. En Belgique pendant l’occupation. Revue d'histoire naturelle appliquée. Deuxième partie. l'Oiseau, 1: 60. 
751 Dupond C., 1920. Art. cit. : 55. 
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11.2 De Wielewaal  
 
Specifiek voor Vlaanderen werd op zondag 12 
februari 1933, tijdens een stichtingsvergadering 
in de Antwerpse Prinssesstraat 37, in het huis 
van de oude Sinjorenfamilie Hostie, het startsein 
gegeven voor een bloeiende vereniging met een 
netwerk in heel Vlaanderen. De vergadering 
startte om 10 uur en eindigde om middernacht. 

 
 
1953 werd een jubileumjaar en dat was 
merkbaar in het tijdschrift. Het januarinummer 
schetste de geschiedenis van de vereniging. 
Februari was gewijd aan de Schelde met daaraan 
gekoppeld een boottocht op de stroom op 22 
februari onder leiding van de heer A. 
Uyttendaele. Maart werd een strandnummer 
met op 29 maart een uitstap naar zee en een 
bezoek aan het Zwin. Op 26 april organiseerde 
men een uitstap naar Limburg o.l.v. E.P. 
Landewald Janssen, gekoppeld aan een 
heidenummer. Op 10 mei trok men naar het 
Zoniënwoud o.l.v. J. Nagels. Die maand 
verscheen een loofbosnummer. Van 27 tot 31 
mei werd ook de buitenlandse reis naar Texel 
georganiseerd. Op 14 juni was er een uitstap 
naar de Zegge onder leiding van J. Cuypers. Het 
maandnummer stond onder het thema moeras 
en riet. Het julinummer werd gewijd aan de 
Waddeneilanden en bevatte het reisverslag naar Texel. Dit nummer werd verzorgd in samenwerking 
met Nederlandse collega’s. Het septembernummer handelde over de trek. Op 6 september vond het 
Wielewaalcongres plaats in de Antwerpse dierentuin en 2 dagen eerder was er in de Marmerenzaal 
van de zoo een tentoonstelling over vogels. In het oktobernummer maakten de lezers kennis met onze 
voormalige kolonie. In november werd aandacht besteed aan natuurbescherming in het algemeen en 
vogelbescherming in het bijzonder. In het decembernummer stonden overwinteraars in de kijker en 
werd een uitstap naar Hofstade georganiseerd op 20 december.  In het jubileumnummer van De 
Wielewaal, uit januari 1953, blikt een tevreden Paul Hostie poëtisch terug op het ontstaan van de 
vereniging:  

"een zonnige lentemorgen in April 1931… Drie kijkers richten zich op het spel van honderden 
kokmeeuwen boven een ven. […] Onnodig u de drie eigenaars van de kijkers voor te stellen. Het 
volstaat ruimschoots er één uit te halen, de oudste van de drie: Zeer Eerw. Heer Frans Segers. 
Dikwijls nog kwam dit drietal bijeen… Het werd zomer; daarna kwam de herfst en de winter. […] 
Zo rijpte dan verder ons plan voor een vereniging. “De Wielewaal” moest ze genoemd worden. 
Dat stond reeds vast. Wij moesten nog iemand vinden die ons wou steunen en helpen."752  

 

 
752 Hostie P., 1953. Zo begon “De Wielewaal”… en zover staan we nu. De Wielewaal, 1: 1-2. 
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De steun en toeverlaat werd Georges van Havre, die ook de eerste vergadering voorzat. De nieuwe 
vereniging werd aanvankelijk de 'Antwerpsche vogelliefhebbers' genoemd. Enkele belangrijke 
kopstukken waren aanwezig, onder wie  Robert Pauwels, medestichter van de Societé ornithologique 
du Centre de la Belgique, opgericht op 12 maart 1911. Verder E.H. De Bondt, Albert Lambert, Paul en 
Emiel Hostie, Edward Hertoghe, luitenant Tislair, en architect Jan Jacobs. E.H. Frans Segers en Paul 
Croegaert753 waren verontschuldigd. Na de eerste bijeenkomst, die volgens Segers, die graag 
overdreef, "tot laat in de nacht duurde", werd Georges van Havre erevoorzitter, Segers voorzitter, een 
functie die hij tot in 1969 honkvast zou uitoefenen, het moment waarop Henri, beter bekend als Rik 
Franckx, de fakkel zou overnemen tot 1994, en Paul Hostie werd tot secretaris benoemd. Deze laatste 
had bij Segers reeds herhaaldelijk "aangedrongen om een club op te richten, welke de studie en de 
bescherming van de inlandse vogels op zich zou nemen."754 Segers was de onderpastoor geweest van 
Hostie in de Antwerpse Sint-Jacobskerk en Hostie profiteerde van de overplaatsing van Segers naar 
Vosselaar om zijn ideeën door te zetten. In zijn valse bescheidenheid zei Segers dat Paul Hostie de 

eigenlijke stichter van de natuurvereniging was.  
 
De eerste statuten waren in de twee belangrijkste 
landstalen opgesteld maar Segers wilde al snel een 
Vlaams karakter geven aan De Wielewaal. In dat 
opzicht paste pater Landewald Janssen, die nooit een 
functie heeft vervuld in het hoofdbestuur van de 
vereniging, perfect in het plaatje. Deze “bruine pater” 
uit Sint-Truiden was vanaf zijn jeugd Vlaams gezind en 
stak dit niet onder stoelen of banken. Hij bezat een 
zeer ruime natuurkennis en in 1980 kreeg hij de 
‘Wendelin-prijs’ voor wetenschappen op grond van 
zijn gepubliceerde bijdragen. Ook werd een nieuw 
ontdekte paddestoel naar hem genoemd. 
 

Frans Segers studeerde aan het Klein-seminarie te 
Hoogstraten en werd in 1915 tot priester gewijd. Hij 

ontwikkelde veel belangstelling voor de 
volkseducatie. Nadat hij in 1915 te Heverlee 
aalmoezenier bij de scouts was geworden richtte hij 
zich op in het bijzonder op de natuureducatie. Hij 
vormde een onafscheidelijk duo met mejuffrouw 
Emerans Meyers (1900-1984). Zij was onderwijzeres 

aan de gemeentelijke jongensschool te Vosselaar en werd lid van De Wielewaal in 1935. In 1947 werd 
ze ook penningmeester van de vereniging. E.H. Segers had enorm veel doorzicht en mensenkennis. Hij 
vroeg dan ook onmiddellijk of mejuffrouw Meyers wou instaan voor het secretariaat van De 
Wielewaal.  Een betere keuze had hij nooit kunnen maken. Emerans Meyers had een schrandere en 
praktische geest en een fantastisch geheugen.  Zij kende de ledenlijst met afdeling en adres uit het 
hoofd en van ieder toegewijd lid kende zij de verdiensten. Het werd meteen een 35 jaar lange 
vriendschap en samenwerking. Het duo Segers-Meyers bleef al die jaren de steunpilaar van De 

 
753 De leden van familie Croegaert waren beroepshalve graanhandelaars uit Antwerpen maar ook natuurkundigen. In zijn 
artikel "Des mutations dans les collections ornithologiques", (Le Gerfaut, 2, 1912: 20-24) somt Marcel de Contreras de 
grootste vogelverzamelingen uit ons land op en schetst hij hun reilen en zeilen. De naam van August Croegaert (vader?) prijkt 
tussen deze van E. de Selys- Longchamps, burggraaf B. du Bus, P.-J. van Beneden, Ch.-F. Dubois, A. Dubois en Dr Quinet. Over 
A. Croegaert schreef de Contreras: "Si je cite ce dernier, c'est que tout en n'ayant pas publié d'ouvrage, il a largement 
collaboré à plusieurs travaux des auteurs susnommés par ses renseignements très exacts. M. Croegaert était, en outre, un 
naturaliste vraiment talentueux et, de plus, un modeste. Aussi est-ce avec joie que je rends ici hommage à sa mémoire." (Art. 
cit.: 21). 
754 Segers F., s.d. Het vogelmuseum, Vlaamse Toeristenbond, Antwerpen: 2. 

            

         Kempische vogels van Frans Segers 
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Wielewaal. Mejuffrouw Meyers werd weldra lid van de raad van beheer en tijdens de algemene 
vergadering van 28 september 1947 werd ze officieel penningmeester. Ze is dit 25 jaar lang gebleven, 
namelijk tot op 14 maart 1982, toen ze zelf vrijwillig afstand deed van al haar functies.  
Ze was bovendien een uitstekende veldornitholoog, deed de verzendingen van de centrale vanuit het 
Begijnhof 47 en later van de Graatakker 13 te Turnhout en was tevens chauffeur van de voorzitter 
wanneer deze gans Vlaanderen afreisde voor bezoeken aan afdelingsbesturen, het geven van 
voordrachten of het deelnemen aan uitstappen.   
 
De doelstellingen werden op de eerste vergadering van 13 februari 1933 in het Nederlands én het 
Frans geformuleerd:  

"1. Verzamelaars en liefhebbers der provincie Antwerpen vereenigen; door onderlinge besprekingen 
de kennis van het vogelleven uitbreiden en bestuderen zowel in de vrije natuur als door het houden 
van levende en opgezette exemplaren. 

 2. Uitstappen inrichten naar belangrijke vogelgebieden bv. de reigerkolonie van Berendrecht. 
 3. Onder bevoegde leiding musea en verzamelingen bezichtigen. 

4. Het ringen der vogels verspreiden. 
5. Bijdragen tot de vogelbescherming. 
6. Het overdreven uitrooien der bosschen en heide tegenwerken. 
7. Kunstmatige vogelnesten verspreiden. 
8. Stand en zwerfvogels in den winter voeden. 
9. Voordrachten en tentoonstellingen inrichten. 
10. Blad of tijdschrift uitgeven." 

 
De vergadering van 12 maart telde slechts enkele aanwezigen: E.H. Segers, E.H. De Bont, A. Lambert, 
E. Hostie en P. Hostie. Georges Van Havre en Jan Jacobs waren verontschuldigd. Tijdens deze 
vergadering werd beslist in de toekomst de reunies op publieke plaatsen te houden en het 
lidmaatschap naar andere provincies uit te breiden. Ook de eerste doelstelling werd bijgestuurd omdat 
De Wielewaal zich wilde distanciëren van bestaande verenigingen van vogelkwekers:  

"Vogelliefhebbers vereenigen door onderlinge besprekingen de kennis van het vogelleven uitbreiden 
en bestudeeren in de vrije natuur. Dit om alwie lid zou worden goed te doen inzien dat ons hoofddoel 
is de vogel bestudeeren in zijn natuurlijke omgeving." 

   
De start van de vereniging verliep heel bescheiden: tijdens de eerste uitstappen waren er slechts 
enkele aanwezigen: twee tijdens de eerste, E. Dol en J. Schiltz. Op deze manier liep je natuurlijk in de 
kijker en deze laatste werd op slag tot schatbewaarder gepromoveerd. Het tijdschrift verscheen één 
keer per jaar en telde amper 4 bladzijden, gedrukt op doodgewoon papier en zonder foto’s. In 1933 
waren er ook maar welgeteld zeven leden. Nog vóór de tweede bestuursvergadering werd besloten 
om een bijdrage van 10 frank te vragen en het tijdschrift dat in 1935 reeds 20 pagina’s telde, verscheen 
tweemaal per jaar. In 1936 zou het reeds 28 bladzijden tellen en driemaandelijks verschijnen. In 1937 
werd het aantal pagina’s opgedreven tot 40 en in 1938 werd het een maandelijkse publicatie. Tijdens 
de tweede samenkomst van het bestuur werd beslist om de werkkring tot buiten de provincie te 
verleggen. Tijdens de vierde vergadering, die gekoppeld was aan een uitstap op 30 mei, kreeg de 
vereniging officieel de naam ‘De Wielewaal’ en de vergadering vond plaats ten huize van Segers in 
Vosselaar. De algemene vergaderingen zouden wel in Antwerpen blijven plaatsvinden.  
 
Op het einde van het jaar telde men 26 leden en hield men een batig saldo van 39,50 frank over.   
 
Frans Segers, geboren in 1988, overleed op 4 juli 1969 en had het roer in al die tijd nooit afgestaan. Hij 
schreef daarnaast talloze artikelen in kranten en tijdschriften zoals De Scout, Ons Land en De 
Zondagsvriend en hield voordrachten op vele plaatsen in Vlaanderen. Zijn naam leeft voort in het Frans 
Segersreservaat. een natuurgebied bij Turnhout met een kleinschalig gevarieerd landschap rondom 
het riviertje de Aa.  
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Al snel na de start werd de noodzaak aangevoeld om gewestelijke afdelingen op te richten met een 
centraal organisme en in de loop der jaren zou De Wielewaal uitgroeien tot een zestigtal afdelingen. 
Het ledenblad De Wielewaal,755 dat oorspronkelijk werd uitgegeven in samenwerking met De Zwerver 
in Gods Vrije Natuur’, tot dit tijdschrift in 1953 in Nederland ophield te bestaan - zou tussen 1938 en 
2001 zo goed als onafgebroken verschijnen. 
 
De Wielewaal heeft als vereniging in haar geschiedenis drie donkere tijden gekend: de jaren tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, de crisis rond de jeugdbonden in de jaren zeventig en de omvorming van 
Ornithologische Vereniging naar Vereniging voor Vogel- en Natuurstudie op het einde de jaren 
zeventig, begin jaren tachtig.  
 
Maar de vereniging hield stand tot een samensmelten met Natuurreservaten in 2000, wat voor de 
enen een noodzakelijk kwaad werd, voor anderen een logische evolutie, onafwendbaar werd. Luc 
Meul, die in de loop van 1994 Henri Franckx opvolgde, had als vijfde en tevens laatste 
Wielewaalvoorzitter het pad geëffend.  
 
Zoals we wat verder zullen merken, dachten de 
jongeren meer toekomstgericht toen de Belgische 
Jeugdbond voor Natuurstudie (BJN) en de 
Wielewaaljongeren in 1983 fusioneerden tot de 
Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming 
(JNM), eind 2004 omgedoopt tot Jeugdbond voor 
Natuur en Milieu756. Voor Natuurreservaten en De 
Wielewaal heeft het meer moeite gekost om in te zien 
dat missie en werking zo gelijklopend geworden waren 
dat een fusie voor de handliggend was.  
In 1986 werden de eerste stappen gezet, in 2001 was 
de kogel door de kerk en ging Natuurpunt officieel van 
start. Natuurpunt groeide snel uit tot de grootste 
natuurvereniging in Vlaanderen, met eind 2009 reeds 
87.000 aangesloten gezinnen. 
"Van betekenis is ook dat door de fusie een verenigingsmodel ontstond waarin beheer, studie, educatie 
en beleid als min of meer evenwaardige werkingsvelden met een eigen finaliteit een plaats kregen."757 
 
Vanaf het begin organiseerde De Wielewaal uitstappen, diavoorstellingen, reizen en voordrachten. 
Florent Wortelaers, die we eerder bespraken, was een gegeerde spreker in de jaren 1930.  
Frans Segers was ook de initiatiefnemer van de buitenlandse reizen: Nederlandse vogelreservaten, 
Texel, Tirol, Denemarken, Bretagne, Franstalig Zwitserland, Gran Paradiso… Laten we één voorbeeld 
toelichten uit de talrijke uitstappen die traditie werden. Het beeld dat we uit de reisverslagen van 
Segers kunnen opmaken, spreekt boekdelen. 
 
Wielewalers waren tuk om naar de Camargue te reizen, dat blijkt ook uit de talrijke verslagen758. Segers 
had de Camargue reeds in 1938 ondekt, naar aanleiding van een uitstap ingericht door het 

 
755 De naamsverandering gebeurde in 1983. 
756 Vande Kerckhove H. & Van Gompel W., 2008. 50 jaar jeugdbond: Excursie vertrekt! Jeugdbond voor Natuur en Milieu, 
Gent.  
757 Gijsels J. & De Bust G., 2010. Natuurbehoud in maatschappelijk en sociaal-cultureel perspectief. Natuur.focus, 9 (1): 9. 
758 Deschrevel A., 1949. Arles-sur-Rhône en la Camargue. De Wielewaal, 15: 73-74; Grootaers F. 1949. Arles-sur-Rhône en la 
Camargue. De Wielewaal, 15: 105-109; Hublé J., 1949. De vogels van de Camargue in april (17 tot 23 april 1949). De Wielewaal, 
15: 245-247; Segers F., 1949. La Camargue. De Wielewaal, 15 (1): 34-36 et Waterschoot A., 1949. Algemeen verslag van de 
reis naar "La Camargue" Pinksteren 1949 – (3-7 juni). De Wielewaal, 15: 201-216. 
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internationaal ornithologisch congres te Rouen. Zijn propaganda-actie startte reeds in het 
oktobernummer van 1947, naar aanleiding van een bijdrage over de Purperreiger: 

"We hadden ons voorgenomen niets over den uitstap naar “La Camargue” te zeggen maar na 
weken wordt de indruk ons te sterk. Wat is “La Camargue”? De Franse noemen het “Le parc 
naturel de Camarge”. Het is het grootste natuurreservaat van Frankrijk: 15.000 ha groot en 
gelegen in het zuid-oosten aan de delta van de Rhône. […] Laat mij U terloops wijzen op den 
veelzijdigen kant van dit natuurreservaat.. Daar krioelt het niet alleen van vogels, maar de 
botanisten en andere natuurliefhebbers vinden een even rijk midden om sommige planten of 
dieren te bestuderen." 

 
Met enkele gevatte en wel doordachte bewoordingen was de toon gezet. In mei 1949 konden de leden 
kennis maken met een lijst van in de Camargue waarneembare vogels. Enkele ervan kregen extra 
aandacht759. Dat was een mooie introductie op de reis die nog hetzelfde jaar van 3 tot 7 juli naar de 
Rhônedelta zou georganiseerd worden, onder leiding van de toch wel exuberante voorzitter, die zelf, 
bij wijze van voorproefje een inleidende tekst publiceerde760. Segers bezocht datzelfde jaar het 
natuurgebied ook in de eerste helft van augustus. Hij was toen in het bijzonder geïnteresseerd in de 
nestbouw van de Buidelmees761. Albert Waterschoot bracht verslag uit in het Nederlands, Paul 
Herroelen deed dit in het Frans in De Giervalk762. Antoon Deschrevel,  een geestelijke die les gaf aan 
het college van Ieper en er een ornithologische jeugdvereniging "De Wielewaal" had opgericht, 
belichtte het culturele aspect van de excursie met een korte bijdrage over de stad Arles763. In het 
nummer van april 1949 vernamen de leden dat de inschrijvingen afgesloten waren, er 51 deelnemers 
waren en dat de reis per slaapwagen zou geschieden van Parijs tot Arles met een autocar ter plaatse 
voor de uitstappen. Verder liet Segers weten:  

"Wij kunnen reeds meedelen dat de voorzitter van het reservaat Mr. Tallon764, zijn beste 
ornithologische raadgever van het reservaat [Lomont] tot onze beschikking zal stellen. Wij 
zullen ontvangen worden door een der grootste eigenaars van “La Camargue”; zijn zoon is 
jachtwachter en brengt ons op de heerlijkste plaatsen. Wij zullen gezamenlijk in hetzelfde hotel 
“Forum” logeren."765 

 
In het meinummer van 1949 liet Frans Grootaers verstaan dat  

"Begin Juni […] wel de beste tijd [is] om een bezoek te brengen aan de Camargue. De soorten 
die men op dat moment aldaar aantreft zijn bijna alle met zekerheid te aanzien als broedvogel, 
en dit is juist zo prettig omdat het precies de broedvogels zijn die aan een bepaalde streek een 
eigen karakter geven."766 

 
De deelnemers aan de reis en de lezers van het tijdschriften kregen in het artikel van Grootaers een 
lijst met 49 broedvogelsoorten voorgeschoteld. Bij gebrek aan eigen waarnemingen moest de auteur 
zich beroepen op wat hij in de literatuur aantrof en dit was niet vanzelfsprekend:  

"De inlichtingen die wij bezaten over de kleine zangvogels waren vrij vaag met betrekking op 
het al dan  niet (veelvuldig) voorkomen van de soorten; de geanimeerde tegenstellingen die op 
dit stuk tussen Britse en Franse ornithologen bestaan waren niet van aard om onze taak te 

 
759Cuypers J., 1949. Naumann's Torenvalk (Falco N. Naumanni-Fleischer). De Wielewaal, 15: 221-224 et Wortelaers F. 1949. 
Iets over de Bijeneter (Merops piaster) [sic]. De Wielewaal, 15: 219-220.  
760 Segers P., 1949 La Camargue. De Wielewaal, 15: 34-36. 
761 Segers F., 1950. Het meesje in een zak. De Wielewaal, 16 : 73-79. 
762 Contribution à la connaissance de la faune ornithologique du Delta du Rhône. Le Gerfaut, 39: 180-191. 
763 Deschrevel A., 1949. Arles-sur-Rhône en la Camargue. De Wielewaal, 15: 73-74. 
764 Gabriel Tallon was als chemicus te werk gesteld in een laboratorium in Salin de Giraud. Na een ernstig werkongeval kreeg 
hij de functie van directeur van de Réserve Naturelle aangeboden, een post die hij van 1928 tot het begin van de jaren 1940 
zou bekleden. 
765 De Wielewaal, 15, 1949: 96. 
766 De Delta van de Rhône.  De Wielewaal, 15: 105-109. 
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vergemakkelijken. Zo goed en zo kwaad als het ging, hopen wij al te grote zeldzaamheden uit 
deze lijst geweerd te hebben." 

 
Overzomeraars werden bewust buiten beschouwing gelaten. Grootaers verwees in zijn 
literatuuropgave naar enkele belangrijke publicaties van Paul Géroudet, een artikel van W.E. Glegg 
verschenen in Ibis en het boek Bird Life in two Deltas van de Brit G.K. Yeates. Alleen had de drukker 
Deltas omgetoverd tot Meltas. Verder had de auteur zijn informatie geput uit artikels uit Alauda en 
British Birds. Er was op dat moment al veel meer materiaal beschikbaar in Ibis en British Birds maar 
Grootaers beperkte zich tot het essentiële. 
 
Het reisverslag van Albert Waterschoot spreekt boekdelen. Laten we over de schouder van de auteur 
even meelezen. 
 
Op 3 juni werd om half acht ’s morgens verzameld aan het Centraal-Station, wat toen de 
"Middenstatie" werd genoemd. Acht minuten later vertrok de trein voor het eerste traject Antwerpen-
Kortrijk. Aan boord waren 56 deelnemers, vijf meer dan het aanvankelijk meegedeelde aantal 
inschrijvingen. Vandaar ging het met een "boemeltje" tot Moeskroen waar iedereen moest uitstappen 
voor een controle aan de grens. "Behalve wat bezwaar tegen de nieuwe botten en wat doorheen 
gesmeten reisgoed liep alles vlot van stapel." Maar de eerste kaper dook op.  

"We hadden al gehoord dat er van de beloofde of gevraagde slaapwagens niets in huis zou 
komen, maar als ‘twas lijk nu, zouden we geen reden tot klagen hebben. Iedereen kreeg of koos 
een plaatsje, en al naar believen werden de compartimenten herschapen in eetkamer, 
rooksalon, speelhuis, tekenatelier of slaapzaal."  

 
In Parijs namen ze de metro van de Gare du Nord naar de Gare de Lyon, gelukkig maar want het 
regende, waar ze vaststelden dat hun wagon 3de klas in plaats van 2de klas bleek te zijn. "Instappen! 
Niet instappen! De meningen waren verdeeld. […] Waar zat die chef of controleur nu!" De man in 
kwestie werd na wat zoeken uiteindelijk toch gevonden maar intussen was de wagon in 3de klas al 
volzet met Fransen. Er werd dan maar beslist de eerste de beste wagon te nemen en na wat 
schermutselingen had iedereen een plaats gevonden: zittend, staand of liggend. "De Franse reizigers 
vonden zulks doodgewoon." De Wielewalers zongen zich in slaap en waren vooraleer ze het beseften 
in Arles om halfacht ‘s morgens. Daar werden ze opgewacht door twee autocars die hen naar het hotel 
Forum brachten. De volgende dag kondigde zich veelbelovend aan: 

"Verversen, ontbijten, verkleden… en tegen 9 u. paraat voor de eerste tocht! Lacoste-hemden, 
korte broejes, blote benen! Enfin… in één woord, zomertenue! Amai die armen en benen! Zon 
en muggen, muggen en zon! Wat zal er gebakken worden!" 

 
Na een half uurtje wandelen stapten ze om 9.30 u., aan de Place de la République, op de autocar die 
hen naar de Camargue zou brengen. Eerste afspraak in Salin de Badon waar ze werden opgewacht 
door Henri Lomont en "zijn minzame gezel, de Deense vogelkundige Blume, die voor enkele dagen op 
studie was in de streek". Ze wandelden naar la Tour du Vallat waar de autocar de picknick naartoe had 
gebracht. Sommige Wielewalers namen hun toevlucht tot de bus om aan de muggen te ontkomen. 
 

"Keus van gerechten was er genoeg, hoeveelheid eveneens, tenzij misschien voor sommigen 
die oordeelden dat er wel een paar meter brood meer had mogen zijn. Maar aldra werd een 
ruilhadel georganiseerd: brood tegen kaas of “Pâte des Touristes" of nog wat anders. En zo 
kreeg iedereen zijn body gevuld, te meer dat elk z’n flesje wijn kreeg toebedeeld." 
 

Na het etentje werd een vuurtje aangelegd "om de overblijvende rommel te vernietigen." Tijdens de 
wandeling naar de Etang de Fournelet maakte Lomont indruk door een Trapslang vast te grijpen.  
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"Op ’t eerste zicht leek het vrij afschrikwekkend dat grote beest te zien kronkelen rond de arm 
en hand van onze getaande leider. Die kent echter zijn “Pappenheimers” en leek geenszins 
bevreesd, ja zelfs bereid op verzoek van de camera-lui, het kruipdier opnieuw te grijpen." 

 
Aan de étang de Fournelet deden een veertigtal deelnemers kousen en schoen uit om op zoek te gaan 

nesten op de eilandjes, de rest ontfermde zich 
over planten en insecten of vleide zich ergens 
neer. Met natte broeken en dito rokken en met 
pijnlijke voeten werd de terugtocht aangevat.  De 
waarneming van een Aasgier betekende een 
nieuw hoogtepunt. 
 
Omstreeks 19 u. waren ze terug in het hotel. Na 
het avondmaal was iedereen vrij. Enkelen gingen 
op zoek naar een Dwergooruil, de meest 
vermoeiden zochten hun bed op, anderen deden 
zich te goed "aan die goede franse wijn”. Het 
lawaai van het bal populaiire belette niemand 
het slapen. 
 
Op Pinksterzondag was er eerst een misviering 
om 7 u. en 7.30 u. door E.H.  Segers en E.H. 
Dewolf, gevolgd door een ontbijt en de 
voorbereiding voor de tweede dag. H. Lomont en 
C.A. Blume, afkomstig uit Kopenhagen, waren 
met de fiets naar het hotel in Arles gekomen.  
 
De eerste waarnemingen van de dag waren een 
Baardman, een Brilgrasmus en een "subspecies 

van gele kwik met zwarte kop (Motacilla flava cinereocapilla)". Deze (onder)soort zou ook tijdens de 
uitstap in 1952 voor heel wat discussie zorgen (cfr. infra).  Verder nog een  
"soort zilvermeeuw met gele poten (Larus argentatus cachinnans)". Het is opmerkelijk in welke mate 
de deelnemers alert waren en taxonomisch verder dachten dan de informatie die ze in hun vogelgidsen 
aantroffen. 
 
Terwijl een Engelsman zich bij de Vlaamse ornithologen voegde waren ze de heer De Vos kwijt. Deze 
was op zoek gegaan naar boomkikkers. Tijdens het middagmaal vielen er enkele druppels maar 
onvoldoende om verkoeling te brengen.  
 
 
Na de picknick waaide het te erg om de resten op te stoken. Gelukkig maar. 
 
Volgde een tocht van 7 kilometers.  

"De weg was lang en de zon stak onbarmhartig. Duizenden kleine vliegjes of wat het ook was 
waren niet weg te slaan en plakten in de bezwete en gloeiende gezichten. En nu eens geen 
afwisseling. Nauwelijks een kievit en een zwartbruine wouw […]. Voor de rest… nothing! En 
stappen maar!"  

 
De heer Mahy, "de krasse, kloeke man, die gisteren nog de hele baadpartij had meegedaan", werd het 
eerste slachtoffer. Dokter Busschaert werd er bij gehaald maar het was maar een kleine inzinking 
vertelde het slachtoffer zelf. Eindelijk, aan de étang de Vaccarès kwamen de Flamingo’s in zicht: "Zo 

"Juffr. Meyers weet het, in het lunchpakket... de 

nodige appels" 
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lang hadden we gedroomd van grote wondere vogels, die we slechts in de dierentuin gezien hadden. 
Nu stonden ze daar."    
 
Het spektakel was indrukwekkend maar al dra  

"voelden [we] weer onze vermoeide benen en zere voeten, bradende nek en dorstige keel (dit 
laatste vooral!) en slenterden maar verder, naar…. De bus! Waar stond nu die car? Ginder, 
achter dat bosje! Ja, inderdaad, achter dat bosje! Maar ’t was algelijk nog een paar kilometer 
marcheren." 

 
Terwijl iedereen hoopte naar Arles terug te rijden, liep het anders:  

"Ondertussen was de chauffeur omgeklapt (of omgekocht?), draaide met veel moeite zijn 
wagen, en we stevenden nog meer zuidwaarts, naar Saintes Maries de la Mer, een stadje aan 
de Middellandse Zee. Dat konden 5 kilometer ons niet beletten, en daar zouden we allicht 
drinken vinden. Hier in de autocar werd spijts de hoog oplopende bieding (100, 200, 300 frank 
en meer voor een export!) toch niet getapt!"  

 
Wat Waterschoot uiteraard niet in zijn verslag kon vermelden is dat de onvermoeibare Segers 
waarschijnlijk verantwoordelijk was voor deze programmawijziging. Iedereen was doodmoe en de 
volgende morgen, maandag 6 juni, was het "een mager beestje! De Eerwaarde Heren vonden maar 
weinig van hun volk in de kerk. […] Zelfs aan het ontbijt ontbraken er nog." 
 
Hier stopt even de ‘rechtstreekse’ verslaggeving van Albert Waterschoot die forfait moest geven en 
het bezoek aan de kolonie zilverreigers en kwakken miste. "Onze dag werd dus doorgebracht met 
inpakken, kaartjes schrijven, uitrusten of een wandeling maken in de stad die vol bezienswaardigheden 
is van oudheidkundige aard […]." Hadden de thuisblijvers gelijk? "’s Middags kregen we, in ruil voor 
onzen panier, een flink diner!" Bovendien had E.H. Dewolf ontdekt dat er in de namiddag een prachtige 
tocht naar de Alpilles ondernomen kon worden. Door het lange tafelen en het ongeduld van Franse 
toeristen en de buschauffeur moest de heer Supply de uitstap missen, terwijl de verslaggever "in 
looppas moest om ook niet geplakt te worden!" 
 
Eerste halte: de abdij van Montmajour. Terwijl ze geamuseerd 
naar de gids luisterden, ontwaarden ze plots, tussen de 
kantelen,  bekende gezichten. De tocht naar de reigerkolonie 
was in extremis afgelast geworden omdat toeristen enkele 
dagen voordien er eieren hadden weggeroofd. Vervolgens 
reed de groep langslapers naar de molen van Daudet waar 
twee botanisten twee nesten van Buidelmees ontdekten maar 
het “vergaten” mee te delen aan de ornithologen die het 
toevalig achteraf in de bus vernamen. Op weg naar les Baux 
zag E.H. Dewolf als eerste, "op de top van een struik: bij eerste 
oogslag een eerder donker-blauw vogeltje, maar bij nader toezien bleek de bovenkop zwart en de keel 
donker vuilrood! Het geheel had iets van een grasmus […]. (Volgens de heer Van der Vloet zou het een 
Sylvia undata = fauvette pitchou kunnen geweest zijn! Weet iemand anders er ook wat van?)" Was het 
een Provençaalse Grasmus of Brilgrasmus?  
 
Wat later hoorden ze een Kleine Zwartkop, maar vermits ze niet vertrouwd waren met deze soort 
bestond er geen zekerheid over de waarneming. 
 

     De molen van Daudet anno 1936 
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Na de publicatie van het verslag van Waterschoot besloot een bettutelende 
professor Jan Hublé, verbonden aan de Gentse Rijksuniversiteit, het relaas 
te brengen in het oktobernummer van 1949 hun uitstap naar de Camargue 
van 17 tot 23 april. Hij haalt deze waarneming aan en geeft commentaar:  
"Over de vraag die de heer Waterschoot stelt in verband met de 
grasmusachtige vogeltjes in “Les Baux” wil ik hem verwijzen naar het 
uistekende boek over de Camargue, Yeates “Bird Life in two Delta’s”, Faber 
& Faber, London. Daar behandelt de auteur in detail de verschillende 
grasmussen van de streek."  
 
 
 
 

Hublé somt een lijst op met 77 
waargenomen soorten, waarvan 24 
niet door de excursiegasten begin 
juni werden gezien. Doodnormaal 
dat enkele soorten op het appèl 
ontbraken. Kenmerkend voor Hublé 
is zijn wetenschappelijke aanpak: de 
stijl is koel en zakelijk en bij de 
waarnemingen staan plaats en 
datum vermeld. Hij lostte verder 
nog enkele raadsels op:  

"De “onbekende 
verschijning met zijn vrij 
hoge poten en lichte 
wenkbrauwstreep, die niet 
opvloog en in een flinke 
spurt verdween” kan 
volgens mij niets anders zijn 
dan de griel. Hij komt 
inderdaad veel voor in de 
Camargue. […] De 
“onbekende verschijning” 
vermeld in de voorlaatste 
alinea was volgens E.H. 
Segers een rode patrijs. Hij 
had deze vogel ook zien wegrennen, en heeft het geluk gehad bij een nieuw bezoek aan de 
Camargue meedere rode patrijzen te zien!"  

 
Aangekomen in het hotel, wachtte de andere groep hen aan tafel op. Ondanks het afgelaste bezoek 
aan de reigerkolonie hadden ze mooie waarnemingen gedaan: Zwarte Stern, Grauwe Gors, Kauw, 
Roodkopklauwier, Zwartkopgrasmus, Torenvalk en – aan de abdij van Montmajour – twee paartjes 
Kleine Torenvalk. De heer De Deyne had prachtige opnames gemaakt voor zijn filmisch reisverslag. 
 
Aan tafel kregen Lomont en Blume een ereplaats tussen de twee geestelijken. Segers hield een speech 
waarin hij de twee gidsen dankte. De andere deelnemers betuigden hun enthousiasme met een luid 
applaus. 
 

                  Segers, Lomont en Blume in de Camargue 

           Jan Hublé 
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Na het avondmaal trokken de Wielewalers nog vlug de stad in op zoek om: "na vergeefs aan veel 
gesloten deuren gerammeld, eindelijk toch de nodige “cigales” en nog wat anders te vinden om de 
thuisblijvers tevreden te stellen."767   
 
Einde goed, alles goed? Toch niet: 

"[…] de chauffeur [van de bus] was in staking gegaan. En zo… moeste we, gepakt en gezakt 
per… pedibus apostolorum… in ’t zweet van ons aanschijn… naar het station toe! Van Z.E.H. 
Segers hadden we ondertussen al vernomen dat de mannen van Parijs “mille excuses” hadden 
gemaakt voor onze memorable nachtreis, en tevens de schoonste beloften gedaan om die 
vereerde gasten uit België tenminste voor de terugreis de nodige compartimenten 2de klas te 
reserveren! Ze hadden het verdorie zo goed gedaan dat onze wagen reeds Zondag avond aan 
de trein hing! Wat zouden ze nu gedacht hebben? “Die Belgen zijn toch drollige mannen, nu 
vertikken ze het van mee te rijden! De eerste keer was de wagen niet goed en nu hij goed is, 
willen ze niet mee!” We stonden dus met een slechts ten dele gerust gemoed te wachten of ze 
in Toulon ook voor de 2de keer die wagen zouden aanpikken! 

 
8.10 u. De trein voor Parijs stond voor, en de speciale compartimenten waren inderdaad 
voorzien, aber… niet vrij! Wass nunn? “Niet instappen! Instappen! Wachten!” weerklinkt ten 
tweeden male des leiders ordewoord!"  

 
Met wat overleg werd de zaak geregeld, "al waren er natuurlijk weer een paar heetgeblakerde of 
pretentieuze fransen die niet wilden ruimen." 
 
Uiteindelijk vond iedereen een comfortabele plaats. Opnieuw werd er luidkeels gezongen en "In het 
tekenatelier van de Fonne werd er drukt gewerkt en aangeschoven tot in de late uurtjes. De 
interessante koppen kwamen poseren en werden er geconterfijt." 
 
In Parijs hadden ze enkele uurtjes vrij.. Tijd genoeg om met een taxi een toertje door de stad te maken 
en de Basilique du Sacré Coeur, de Eifeltoren en de Notre-Dame, waar de voorbereidselen van de 
begrfenis van Monnseigneur Suhard getroffen werden, te bezoeken.  
 
Om 20. 55 u. kwam de groep aan in Antwerpen en werd voor de eerste maal afscheid genomen. De 
meesten zouden elkaar terugzien op het volgende Wielewaalcongres in Brussel op 2 en 3 juli. Acht 
deelnemers, waaronder Segers, namen tram 41 naar Turnhout, waar ze hun schade inhaalden en een 
ijsje aten. 
 
In zijn verslag bedankt Albert Waterschoot uiteraard initiatiefnemer Frans Segers maar ook de 
Algemene Voorzitter E.H. Deschrevel, de heren Clinckemaillie (bemmiddelaar met de Franse 
spoorwegen), Cuypers, Van den Broeck en Paul Herroelen. De twee laatsten hadden hun notities 
bereidwillig uitgeleend om het verslag te kunnen schrijven. 
 
Deze uitstap had de Wielewalers doen kennismaken met enkele minder bekende soorten en dat was 
merkbaar in publicaties over Buidelmees, Bijeneter, Witwangstern en Flamingo768.      
 
Van 18 mei tot 1 juni 1952 bezochten enkele Vlaamse ornithologen opnieuw de Camargue en de 
steenvlakte van de Crau. Georges Huyskens had in 1952, gedurende enkele weken tijdens het 
broedseizoen deze streek samen met Rik Van der Vloet bezocht en kwam tot de vaststelling: "Het is 

 
767 In de Provence is het de gewoonte een, vaak veelkleurige, in aarde gebakken krekel (cigale) aan de gevel te bevestigen bij 
wijze van geluksbrenger.   
768 Segers F., 1950. Het meesje in een zak. De Wielewaal, 16 : 73-79 ; Roels H., 1950. Nog over de bijeneter Merops apiaster 
L., De Wielewaal, 16 : 80-83; Segers F., 1950. Witwangstern, Chlidonias hybrida hybrida (Pallas). De Wielewaal, 16 : 302-304  
en Uyttendaele A., 1950. De Flamingo, Phenicopterus ruber roseus  (Pallas). De Wielewaal, 16 : 115-117. 
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duidelijk dat zelfs ’n heel mensenleven niet volstaat om ’n volledig inzicht te krijgen van wat deze streek 
aan vogelleven biedt."769  
 
De data voor de Wielewaaluitstap waren zorgvuldig uitgekozen:  

"Vooreerst is er weinig kans dat er na 20 Mei nog de Mistral waait. De enerverende gierende 
wind uit het noorden maakt vogelobservatie uiterst moeilijk. […] Tweede voordeel is dat de 
drommen muskieten dan nog niet tot volledige ontwikkeling zijn gekomen."  

 
Dit aspect zou Segers nadien over het hoofd zien. 

 
De Camargue werd vergeleken met  
"de Vlaamse polders met zijn weidse 
horizonten en vergezichten. Alleen de 
huizen en de landcultuur bevreemden ons. 
De specifieke Zuid-Franse huizen en hoeven, 
les mas, in hun onverzorgde vormloosheid 
en hun bouwvallig voorkomen zijn voor ons 
van ‘’n vreemde schoonheid." 
 
De Mistral werd bezien als "de geweldige 
voor- en najaarsstormen die over onze 
Poldergewesten loeien maar dan in ’n 
genadeloos aanhoudende ruk." 

 
Onze pioniers ontdekten al snel dat alleen het reservaat zijn oorspronkelijk uiterlijk behouden had en 
dat een aanzienlijk deel van de Camargue privaateigendom was, meestal toebehorend aan 
grootgrondbezitters die voor "vreemdelingen niet 
puriteins streng [zijn] en […] na beleefd verzoek, zeer 
gastvrij de toelating [geven] de vogelkolonies te 
bezoeken." 
 
De kennismaking met de Rhône-delta was 
overrompelend: "Hoe hoog de verwachtingen ook 
mogen gespannen staan de werkelijkheid overtreft alle 
verbeelding." 
 
Eens gehuisvest in het home van de Réserve, in Salin de 
Badon, maken ze kennis met Lomont (in het artikel 
foutief gespeld) die hun gids zal zijn de volgende dagen. 
Lomont hield al vanaf 1935 alle veldwaarnemingen bij die hij publiceerde in de Actes de la Réserve de 
Camargue. Hij zou deze taak op zich nemen tot het begin van de jaren 1950. De determinatie van de 
diverse vogelsoorten stelt geen probleem, behalve  

"’n subspecies van ’n bij ons voorkomende vogel […] de gele kwik (motacilla flava 
cinereocapilla) the ashy-headed wagtail. Alleen de kleur van de kop verschilt met onze gele 
kwik. Echter zeer weinig. Hij is er vrij talrijk in de salicorniabegroeiing naast de vijvers. Al die 
verschillende kwikken zijn in het veld wel de meest onmogelijke vogels. Ook met die gele kwik 
van de Camargue is de zaak in feite niet heel gezond. Het zou ’n tussenvorm zijn tussen de echte 

 
769 Huyskens G., 1954. Broedvogels uit de Rhôhne-delta [sic]. De Wielewaal, 20: 37-57 et Boeyé A., 1954. Lente in de 
Camargue. De Wielewaal, 20: 57. 

   

                      Salins de Badon 
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motacilla flava cinereocapilla die in Italië voorkomt en de motacilla flava iberiae die in Spanje 
thuis hoort." 

 
Dat was geen schande want in 2012 was de discussie nog niet geklaard770. 

 
Na een bezoek aan de Crau, waar Kleine Trap en 
Kalanderleeuwerik tot de hoogtepunten 
behoorden, werd er een uitstap naar Les Baux 
ingericht, "’n bergdorpje met in de rotsen uitgekapte 
huizen, en op de top van de berg de ruines van ’n oud 
kasteel". Niet zozeer deze bezienswaardigheid en 
nog minder het sigarenpeukje dat Churchill er had 
achtergelaten en dat in het hotel onder een glazen 
stolp bewaard werd, interesseerden de Vlaamse 
ornithologen. Ze waren gekomen om de Egyptische 
gier en blauwe merel waar te nemen. De Aasgier 
broedde er toen reeds  
"op de ongenaakbare rotsen van de Alpilles bergen 
en les Baux biedt, mits ietsje meeval, de gelegenheid 

het gaan en keren te volgen van de roofvogels naar hun fourrageplaatsen, de Crau- en 
Camarguevlakten. Het ietsje meeval ontbrak en geen glimp van de Egyptische gier viel ons ten 
deel. Ook de blauwe merel bleef stiekem in het struikgewas verborgen." 

 
Tot overmaat van ramp werden de Wielewalers voor Marsmannetjes aanzien:  

"’n inwoner van les Baux, die aandachtig onze speurtocht volgde, vroegen we waar dan die 
gereputeerde blauwe merels mochten te zien zijn. Hij zette ogen op als ’n griel en had nog nooit 
in zijn leven van blauwe merels gehoord. Merels waren volgens hem zwart." 

 
Dan maar gaan verifiëren of de Kleine Torenvalk, in 1949 beschreven door Kempenaar Jos Cuypers in 
De Wielewaal, effectief waar te nemen viel in de omgeving van de abdij van Montmajour. 
De kers op de taart moesten de Flamingo’s worden:  

"Indien het waar is dat één vogel de lente niet maakt, zo maakt ook één vogel de Camargue 
niet. Maar men zal moeten toegeven dat ieder bezoeker, zij het dan onbewust, toch enigermate 
als doel heeft flamingo’s zien." 

 
Van conservator Gallet vernamen ze dat Flamingo’s in de Camargue ongeveer om de twee jaren 
broeden. Van 1914 tot 1947 had Gallet er 16 kolonies gevonden. Dat er ook in 1952 gebroed werd, 
vernamen de Wielewalers pas de daarop volgende winter. Niet alleen was hen dit verzwegen gebleven, 
bovendien werden ze op een dwaalspoor gebracht: 

"Ons werd de étang de l’Impérial of de Petite-Camargue aangewezen als waarschijnlijke 
broedplaats. We hebben een dag door genoemde vijver gelopen. Er waren wel duizenden 
flamingo’s maar geen nesten."  

 
In het voorjaar van 1952 was ook A. Boeyé op verkenning geweest van 8 tot en met 10 april. Zijn 
waarnemingen zijn minder uitgebreid. Ook hij was een tijdje gehuisvest bij "Monsieur Lomont". "Full 
speed keren wij [van de Salin de Badon] voor etenstijd naar Arles terug. Na de middag gaat het nar 
Saintes Maries  de la Mer." 
 

 
770 Dubois Ph.-J., 2012. À propos de l'identification de la Bergeronnette d'Italie Motacilla flava cinereocapilla.Ornithos, 19: 
122-131. 
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Haast en spoed… en dan nog op de verharde, slecht berijdbare wegen van de Camargue… Geen goed 
idee. Halfweg krijgen ze defect en besluiten ze naar Arles terug te keren. De garagist belooft hen de 
wagen terug vóór ’s anderendaags morgens. "9 April ’s morgens. De wagen ligt gans uiteengelegd. 
Voor dat de boel weer ineensteekt zal het wel avond zijn." Dan maar op stap met een huurfiets. Boeyé 
besluit zijn verblijf met een discussie over het verschil tussen een marécage en een étang. Een duidelijk 
bewijs dat de Wielewaler goed ingeburgerd was en dat de verstandhouding met Lomont uitstekend 
was. Dit kon nog van pas komen. 
 
De Camarguereis In 1954, onder leiding van Frans Segers, kwam totaal onverwachts: 

 
 
(De Wielewaal, 1954: 72) 
 

Een maand later volgde de bevestiging: 
 
                                                                    (De Wielewaal, 1954: 113) 
 
Meteen werd ook het programma bekend gemaakt.  De autocar zou op 22 mei 1954 in Antwerpen 
vertrekken. Via Brussel, Charleville, Reims, Châlons, St Dizier, Langres zou de reis naar Dijon leiden 
waar de groepsleiding een overnachting in een "goed hotel" had voorzien. De volgende dag zou de reis 
via Macon, Lyon, Valance [sic], Montélimar en Avignon naar Arles gaan, "bij aankomst in hotel flink 
diner, daarna worden de eerste toebereidselen gemaakt voor de eerste uitstap naar La Camargue op 
24 Mei." Van 24 tot en met 28 mei verbleven de Wielewalers in Arles en maakten van daaruit per 
autocar uitstappen naar het natuurreservaat. De terugreis was voorzien op 39 mei via Nîmes, Le Puy, 
Roanne, Vichy, Moulins et Nevers, waar overnacht werd in een "fijn hotel". Op 30 mei vertrok het 
gezelschap met in de bagage "een goed verzorgd lunchpakket". De reis liep langs volgende steden:  
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Nevers, Briare, Montargis, Fontainebleau, Paris, Soissons, Brussel om terug aan te komen in 
Antwerpen. 
 
Een brok cultuur maakte de uitstap tot een evenwichtig geheel: 

"Zoals onze leden kunnen zien worden er twee verschillende reiswegen genomen voor heen- en 
terugreis. Niets zal onverlet gelaten worden om het onze leden zo aangenaam als comfortabel 
mogelijk te maken tijdens de reis. Wij zullen later zeker niet uitgepraat geraken over al de 
bezienswaardigheden van deze heerlijke reis dwars door Frankrijk." (De Wielewaal, 1954: 131) 

 
Op dat moment waren er al meer dan 20 leden ingeschreven. Segers vermeldde echter tactisch niet 
hoeveel precies maar het minimumaantal was nog niet bereikt. De twijfelaars werden aangespoord 
om zo snel mogelijk in te schrijven want op 20 april  1954 "zullen de inschrijvingslijsten onherroepelijk 
moeten afgesloten worden om de inrichters in de gelegenheid te stellen alle overeenkomsten tijdig te 
kunnen afsluiten." 
 
De deelnemers die reeds ingeschreven hadden werden verwezen naar het artikel van Georges 
Huyskens in het februarinummer van 1954 en kregen te lezen dat enkele belangrijke naslagwerken in 
de Wielewaalboekhandel verkrijgbaar waren:  Flamingo city van Yeates en Les Flamments [sic] van 
Etienne Gallet.  Frans Segers ontpopte zich nogmaals tot een gewiekste organisator die de kassa deed 
rinkelen en de leden warm kon maken.   
 
Segers rekende er op tijdens het Wielewaalcongres te Oostende op 1 en 2 mei 1954 de laatste 
deelnemers in te schrijven. Een korte tekst in het meinummer van 1954 diende als lokaas:  

"De laatste dagen kwamen talrijke inschrijvingen binnen. Het belooft een heerlijke reis te 
worden, in volle dag tweemaal door gans Frankrijk langs een verschillende route. De ontelbare 
vogels van de Camargue lokken ons. Wij zien daar nieuwe beelden, andere vogels als bij ons. 
Zeldzaamheden in België zijn daar gewone verschijningen." (De Wielewaal, 1953: 155)  

 
De pot stroop en het niet te onderschatten organisatorisch en redenaarstalent van Segers hadden hun 
werd gedaan. In het julinummer bracht C.J. Verhulst uitvoerig verslag uit: "Heerlijk is deze reis geweest, 
onze stoutste verwachtingen zijn verre overtroffen"771. Op weg naar de Camargue had de 
Wielewaalvoorzitter de deelnemers laten genieten van "de weelde van Romaanse kunstschatten, die 
deze steden aan de bezoekers tonen […]." 
 
Men had wel het verhoopte aantal deelnemers niet gehaald:  

"Een kleine car met 21 personen en daar achter een Opel met 3 personen in totaal dus 24 
deelnemers, geleverd door 8 afdelingen van de Vereniging, stonden vanmorgen vertrekgereed 
te Antwerpen. Eenieder was door onze Praeses op de van hem gekende joviale wijze begroet 
[…]."  

 
Om 5.30 u. werd het vertreksein gegeven maar in Breendonk werd er halt gehouden om de heer 
Moortgat, jawel de brouwer van Duvel, te laten opstappen. Hij was geen spiritueel gevaar en bleek 
een "engel" te zijn. Waarom werd niet verder toegelicht maar het is niet uitgesloten dat hij de 
vereniging sponsorde. 
 
Na een lange reis komen ze toe in Arles waar ze hun intrek nemen "in het Romaans uitziende hotel 
Jules Cesar". Na het bezichtigen van de Romeinse overblijfselen in Arles, Nîmes en een bezoek aan de 
Pont du Gard, was dit het orgelpunt dat Segers bedacht had. Maar had hij rekening gehouden met de 
muggen? 
 

 
771 Verhulst C.J., 1954. De Wielewaal op reis naar "La Camargue" van 22-30 mei 1954. De Wielewaal, 20: 201-213. 
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Aangekomen in Salin de Badon  
"zouden wij Mr Lhomont [sic] ontmoeten; helaas was hij niet aanwezig, liet zich 
verontschuldigen en zou eerst ’s middags te onzer beschikking zijn. Niet teneergeslagen nam 
onze Alg. Voorzitter kordaat de leiding in handen en bezochten wij intussen de nabijgelegen 
Etang de Fournelet. […] In deze tamariskwildernis werd het terrein veel moeilijker en oook de 
bekende “muggen” begonnen acte de présence te geven; niet zo van die kleintjes die men 
tussen vinger en duim liquideert, doch mannen van formaat. Niet versagen, de muggenolie, 
crème en wat weet ik veel al, moeten het nu doen […]."  

 
Na de picknick "was Mr Lhomont [sic] van de partij, de doorgebruinde buitenmens van nature 
zwijgzaam, overigens zeer welwillend en mededeelzaam wanneer het om inlichtingen of uitleg ging." 
Zo vernamen ze dat dat seizoen alle standvogels in aantal verminderd waren, de waterstand hoger dan 
normaal was omwille van de regen en sneeuw in de winter en dat de Vale Gier niet meer in de 
Camargue broedde omdat de konijnenpopulatie drastisch herleid was door myxomatose. Tot 
overmaat van ramp waren enkele eilandjes, waar Kroon-, Krak- en Wilde Eend alsook Lachstern 
broedden niet toegankelijk waren door het ongepaste gedrag van ornithologen die de Vlamingen 
waren voorafgegaan. 
 
Wederom bleef Segers er rustig bij en "de gelaarsde leider, nam weer de kop van de ploeg en met 
versagende stap trok hij de club naar de kolonie der steltkluten […]. Het smetteloze wit en het diepe 
zwart van de vogel, de lange achteraan slepende poten, dit alles afgetekend tegen een azuurblauwe 
lucht is enig mooi en doet alle miserie van vermoeienis, van volgeschepte laarzen, zelfs van 
muggebeten als knikkers zo groot, glad vergeten."     
 
De tocht is zwaar en vermoeiend maar dit belet de deelnemers niet de discussie omtrent de Gele 
Kwikstaart terug op te starten:  

"Onze aandacht wordt gevraagd voor de nu in zicht zijnde gele kwik (motacilla flava 
cinereocapilla). Volgens de “kwikkenkenners” is het niet de volledige kwik van bij ons, er is een 
verschil in de kopkleur. Mr Lhomont hakt de knoop door en verklaart de kwik voor een 
subspecies van de Iberische kwikstaart. De vogel schijnt hier in behoorlijk aantal voor te 
komen." 

 
De eerste dag in de Camargue zat er op, Segers had het tempo er in gehouden:  

"wij hadden veel gezien, verschillende van de uitzonderlijke vogels van dit oord werden op ons 
boekje gezet. Ook lichamelijk hadden wij een proef doorstaan, er waren geen uitvallers, de 
natte voeten, verbrande gezichten en de muggenbeten ten spijt." 

 
Om een reden die we nergens vonden, verhuisden 
ze op dinsdagmorgen 25 mei van het comfortabele 
hotel Jules Cesar naar het gekende hotel Forum. 
Zaten de natte voeten en vuile laarzen er voor iets 
tussen? Hotel Forum had al eerder Wielewalers 
over de vloer gekregen en uitbater en personeel 
wisten wat hen te wachten stond. Het prestigieuze 
hotel, dat in 1921 door de familie Oggier was 
aangekocht en sindsdien van van vader op zoon 
wordt doorgegeven, moet indruk gemaakt hebben 
op de Wielewalers, waarvan velen toch van 
eenvoudige komaf waren. Die dag was er ook tijd 
voor een bezoek aan Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 
een bedevaartsoord voor zigeuners, waar de 

jaarlijks processie plaatsvindt.  Het lunchpakket (stokbrood met toespijs en bourgognewijn) wordt 
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verorberd in de schaduw van enkele parasoldennen, op een “mas” waar een boer hen uitgenodigd 
heeft. ’s Avonds bekomt een diplomatische Frans Segers een speciale toelating om op woensdag 26 
mei een kolonie van Zilverreiger en Kwakken te bezoeken. Ze ontmoeten er een paar Duitsers, "druk 
wrijvend over hals en gezicht; “Es ist alles wunberbar, aber die Mosquites”; wij wisten dus wat te 
wachten stond." Het bezoek aan de kolonie werd in tijd beperkt:  

"Een lang verblijf in de kolonie was vanwege de ontdekte eieren en jongen niet gewenst, ook 
die duivelse muggen maakten ons het leven zuur. Mr Huyskens sprak van formaties, ja zeker, 
zij waren er en mannen die flink honger hadden." 

 
Segers liet zich niet uit zijn lood slaan en ringde op de boerderij (mas) van juffrouw Baux, tijdens de 
lunch, 15 jonge Boerenzwaluwen. 
 
Donderdag 27 mei, Hemelvaartsdag, begon met het bijwonen van de mis. Vervolgens trok het 
gezelschap naar de molen van Daudet en naar Les Baux. Of er dit keer een Blauwe Rotslijster gezien 
werd staat niet in het verslag. Was het stilzwijgen een teken aan de wand? Op de terugweg passeerden 
ze langs de abdij van Montmajour. Na een bezoek aan de kerk en de crypte "zagen [we] dan buiten 

gekomen het kleinood van deze ruïne nl. de Naumann’s 
Torenvalk (Falco n. naumanni)." Diezelfde namiddag 
reden de ornithologen voor de tweede maal naar Les-
Saintes-Maries-de-la-Mer, dit keer om een course 
camarguaise bij te wonen. Tijdens dit soort van 
stierengevecht proberen in witte kleding gestoken 
mannen, raseteurs, de stier een klein strikje, cocarde, 
afhandig te maken, dat midden tussen zijn horens 
gebonden is. Zij gebruiken daarvoor een grove kam, 
razet, met aangescherpte punthaken. "Bloed heeft er 
niet gevloeid, doch ik geef U de verzekering, dat, bij een 

mindere vlugheid van beweging om zich in veiligheid te stellen (zij zweefden soms over de omheining 
die de arena afsloot), b.v. bij een struikeling, de afloop wel eens zeer noodlottig zou kunnen hebben 
zijn." De Wielewalers – en waarschijnlijk ook hun algemene voorzitter – hadden ook oog voor de 
plaatselijke schoonheden, kuis gehuld in traditionele klederdracht. 
 
Onder het motto "lest best" werd het hoogtepunt voor de laatste dag gehouden: "Later apporteerde 
Eerw. Heer Segers nog een waarneming van twee baardmannetjes van op minder dan een meter. 
[tijdens de lunch en] ringde de Alg. Voorzitter een aantal jonge boerenzwaluwen op het nest." Wat 
later ontdekt de heer Feremans een Griel. "De Alg. V. is er reeds op af en kan hem gedekt goed 
benaderen. Voordat de vogel weer opvloog heeft hij hem goed te pakken […]." Wat later wordt het 
horst van een Zwarte Wouw ontdekt: "De Alg. Voorzitter klom met grote lenigheid voor controle naar 
boven, terwijl de Hr Feremans er een filmpje van draaide." Segers was toen 66 jaar oud! Geen enkele 
sloot was te breed, geen enkele boom te hoog of geen enkele vogel snel genoeg voor Frans Segers. Hij 
roept het beeld op van de weerbarstige Don Camillo geïnterpreteerd door de Franse acteur Fernandel. 
Bij het doornemen van de jaargangen van De Wielewaal hebben we ontdekt dat we niet origineel zijn. 
Tijdens de viering van 50 jaar priester loofde Frans Koks, voorzitter van afdeling Turnhout, Segers "om 
zijn korte preken en noemde hem om zijn verdraagzaamheid en omgang met andersdenkenden, de 
“Don Camillo” van De Wielewaal."772 
 
De groep had "woorden van lof voor de Directie van Hotel Forum voor de goede zorgen aan ons allen 
besteed." Je kan maar beter je gastheer in ere houden. In totaal werden 71 soorten waargenomen. 
Aan het verslag van Verhulst voegde T. Feremans een lijst van 30 planten toe die tijdens de uitstap 

 
772 Thijs G., Franckx H. & Grootaers F., 1964. Z.E.H. Fr. Segers vijftig jaar priester. De Wielewaal, 30: 195. 
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verzameld werden. Tijdens de terugreis werd er tussen Brussel en Antwerpen een stop ingelast in 
Breendonk: de heer Moortgat werd aan de deur van de brouwerij afgezet.  
 
Over deze reis werd nog lang nagepraat en geschreven (Boeye A., 1954; Huyskens G., 1954 en Verhulst 
C.J., 1954. Henri Franckx blikte wat later terug op de reis die in juli 1959 was ondernomen773. Zijn 
verslag is een hoogstandje van een kleurrijke maar toch objectieve berichtgeving, niet gespeend van 
culturele achtergrond. 
 
De reis van juli 1959 was een waar succesverhaal. Eenmaal terug thuis, was Henri Franckx:  

"tot de overtuiging gekomen, dat dankzij de opgedane ervaring uit het pionierswerk van onze 
voorgangers deze reis de mooiste en de volledigste geworden is van de drie die de Wielewaal 
naar de Rhône-deltaa heeft ingericht. Alle vogelmilieus werden bezocht, geen toeristische 
plaats werd vergeten, slechts enkele van de typische vogels ontsnapten aan onze aandacht. 
Eten, verzorging en logement waren prima."  

 
Het 36-koppige gezelschap logeerde in het vertrouwde “Hotel du Form” te Arles. Het waren vooral 
Wielewalers van de afdelingen Lier, Essen-Kalmthout en Belgisch Kongo die aan de uitstap deelnamen. 
Het gezelschap was nog maar net Troyes gepasseerd of Frans Segers gaf, in de bus via de micro, de 
eerste ornithologische les over de roofvogels van de Camargue. Bruine Kiekendief, Zwarte en Rode 
Wouw en Aasgieren kregen toelichting. Alleen de Rode Wouw zouden ze niet meer te zien krijgen maar 
zijn afwezigheid in Zuid-Frankrijk is ook uiterst normaal. De eerste halte werd gehouden in het 
prachtige hotel Central te Dijon waar een fijn souper de inleiding vormt op een culturele wandeling 
door de stad. Het was die avond bijzonder warm en menig inwoner en toerist ging pootje baden in een 
stadsfontein. Onder hen twee Wielewalers die een gewonde gierzwaluw – de vogel was tegen een 
telefoondraad gevlogen en had een vleugel gebroken. 
 
Op zondag 5 juli wordt de dag ingezet met een mis om  6 uur. Vervolgens gaan ze de bus op.  

"Boven de wiijngaarden wiekelen tal van torenvalken. Maar luister: de Algemene Voorzitter 
geeft reeds langs de mikro zijn tweede les, ditmaal over de reigerachtigen van de Camargue: 
roerdomp, woudaapje, lepelaar, kleine zilverreiger, blauwe reiger, purperreiger, kwak en 
flamingo krijgen elk hun beurt. Alleen de eerste drie zullen op het appel ontbreken."    

 
Aan alles was gedacht, of toch bijna:  

"In een landelijke herberg [in de omgeving van Lyon] worden de lunchpaketten rondgedeeld. 
“Maar waar blijft het brood?” – ”Chauffeur, ligt er soms geen stokbrood meer in de koffer?” 
Vlug eens informeren bij de waardin: “Madame, vous n’avez pas de pain à vendre?” Niets! 
“Alors, il n’y a pas de boulanger ici?” Weer niets! Dan maar gegeten wat we hebben: omelet 
met tomaten, roastbeef met bananen, hesp met een appelsien en voor dessert, een blokje kaas 
met augurken." 

 
Het verblijf in Arles viel samen met de feestelijkheden 
rond Frédéric Mistral die net een eeuw eerder het 
levenslicht zag. Ook Henri Franckx had niet alleen oog 
voor de vogels van de Camargue: "Zwartgebruine 
Provençalen en Basken, mooie meisjes met wiegende 
klokjurken en Arlésiennes in groot ornaat verdringen 
zich in steegjes en overbevolkte caféterrassen." Met 
wat moeite bereiken ze het hotel: "een degelijk souper, 
een korte avondwandeling door de kronkelige, 
rumoerige straatjes besluiten deze drukke dag."   

 
773 Franckx H., 1959. Naar de Camargue! Van 4 tot 12 juli 1959. De Wielewaal, 25: 257-283. 
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Op maandag 6 juli worden ze opgewacht door Jacques Penot, een wetenschappelijk medewerker van 
de Réserve naturelle. De waarnemingen verlopen in sneltreintempo: Koekoek, Rietgors, Kleine 
Karekiet, Kneu, Zwarte Wouw, Gierzwaluw, Wilde Eend, Flamingo, Graszanger, Patrijs, Bijeneter, , 
Bruine Kiekendief, Kwak, Kuifleeuwerik, Grote Karekiet, Kleine Zwartkop, Brilgrasmus… en uiteraard 
de raadselachtige Gele Kwikstaart: 

"Een gele kwik (Motacilla flava) geniet van een ongewone maar wel verdiende belangstelling. 
De gele kwikken van de Camargue vormen inderdaad een mengpopulatie van de Italiaanse gele 
kwikstaart (Motacilla flaca cinereocapilla) en Iberische gele kwikstaart (Motacilla flava iberiae), 
tussen welke subspecies slechts een onderscheid gemaakt kan worden aan de hand van een 
‘halve’ wenkbrauwstreep."  

 
Het vraagstuk dat zich tijdens de vorige uitstappen gerezen was, kreeg eindelijk opheldering. Penot 
wijst verder op de aanwezigheid van Cetti’s Zanger, Buidelmees… "Van uit de steppe klinkt een nasaal, 
tjilpend ‘klietra’. Z.E.H. Segers is de gids nog voor: de Kalanderleeuwerik […]." 
 
’s Avonds, op het terras van de Bar du Forum wordt de 
Dwergooruil gelokt door de heer Kemp. De overige 
cafégasten, de aanwezige Wielewalers en "het gitzwarte 
dienstmeisje en de eigenaar [leren] die avond de scops 
kennen. […] Het hoeft dan ook geen verwondering te 
baren dat na deze ornithologische fuifavond dhr. Kemp 
ons verlaat, niet alleen met het applaus van de 
aanwezige Belgen maar zelfs met de kussen van de 
aanwezige Arlésiennes." 
 
Dinsdagnammidag 7 juli is het gezelschap, na een bezoek 
aan Les Saintes-Maries-de-la-Mer vrij. Frans Segers is 
met "enkele getrouwen opnieuw op uitstap getrokken 
zonder echter veel bij te winnen." Rik Franckx "lag in 
aangenaam gezelschap te drijven en te plonsen in het 
koele water van de enig mooie Mare Nostrum", terwijl andere Wielewalers er op uittrokken en 
verscheidene nesten met eieren meebrachten. Op woensdag 8 juli wordt de Crau bezocht en hoopt 
men Vorkstaartplevieren waar te nemen:  

"Het zou echter een desillusie worden, maar wanneer we nagaan dat ook bij de uitstappen van 
’49 en ‘’54 slechts toeevallig een vorkstaartplevier werd waargenomen en dat volgens nader 
ingewonnen inlichtingen slechts een dozijn paar in de meer dan 25 km lange vlakte voorkomen, 
dan hoeft het geen verwondering te baren dat wij, op dit voor ons totaal vreemd en nieuw 
terrein de zo gegeerde vogel misgelopen hebben."  

  
Later op de dag gaan ze in Les Baux, zonder al teveel verwachtingen, op zoek naar  de Blauwe 
Rotslijster. Geen ‘blauwe merel’ maar wel een aasgier en "even later zal Z.E.H. Segers gans ’t 
gezelschap de daver op ’t lijf jagen. We zitten nog maar pas, of voor in de bus gamt zijn stem ”Wasda?” 
Twee Egyptische gieren kringen vlak boven ons, geen 50 m hoog." 
 

Niet verbazend dat ze lang bleven napraten 

op het terras... 
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Op donderdag 9 juli werd een 15 km lange wandeling gemaakt over 
de zeedijk. De prachtige waarnemingen stapelden zich op: Kleine 
Torenvalk, Baardman… "Nog maar pas werd de terugtocht aangevat 
of de nooit versagende Mevrouw Hostie onderbreekt plots haar 
Kongoverhalen met een luide “Scharrelaar” kreet.  Remmen krassen, 
banden fluiten, voor- en achterdeur spuiten de waarnemers buiten." 
 
Op vrijdag 10 juli, de laatste dag van hun bezoek aan de  Camargue 
kunnen Herman Voet, Herman Franken en Marcel Claes het niet 
nalaten de bomen in te klauteren om de nesten van Torenvalken te 
"bestuderen": "Een verslaggever mag natuurlijk niet achter  blijven 
en zelfs de 71-jarige “Baas” hangt even later hoog en droog te 
zwieren." 
 

Tijdens de terugreis wordt een balans opgemaakt: "Wanneer we soezend in de bus eens alles 
overpeinzen, dan blijkt eerst hoeveel we gezien hebben, hoe innig we genoten hebben  en hoe goed 
alles is verlopen." Inderdaad: 91 soorten, waarvan er 12 buiten het natuurpark waargenomen werden, 
dat mag een mooi resultaat genoemd worden. 
 
Op 8 juli 1937 werd in Turnhout een "Centrale" opgericht die instond voor cursussen, publiciteit, het 

organiseren van een congres, het uitgeven van een ledenblad en het coördineren van de bestaande 
afdelingen en het oprichten van nieuwe. Dat jaar werd afgesloten met 145 leden. 
 
Datzelfde jaar nog werd op 11, 12, 13 en 14 december de tweede vogeltentoonstelling georganiseerd 
te Turnhout. Ongeveer 1200 vogelliefhebbers en 3000 schoolkinderen brachten een bezoek. De 
Turnhoutse afdeling organiseerde in de thuisbasis van De Wielewaal op 12 december de eerste 
Vlaamse Ornithologische Dag. Sprekers waren Florent Wortelaers, August De Bont, E.H. Frans Segers 
en Henri Dirckx.  
 
Het tijdschrift telde reeds 40 bladzijden en Frans Segers gebruikte de contacten die hij de jaren 
voordien had opgebouwd met Nederland om in samenwerking met de noorderburen het maandblad 
De Wielewaal uit te geven. Het Nederlandse aandeel was in die eerste jaren beduidend groter en 
inhoudelijk van betere kwaliteit dan de Vlaamse bijdragen. De Nederlanders hadden meer aandacht 
voor de gehele natuur terwijl de Vlamingen zich vrijwel beperkten tot de vogels. Dat zou onder Henri 
Franckx nauwelijks wijzigen.  
 
Ondanks de oorlogsperikelen schreef Lucien Bauwens in 1943 in De Wielewaal: 

             Vogeltentoonstelling van De Wielewaal in de broederschool Overleie te Kortrijk in 1950 
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"De vertroebelingen der internationale betrekkingen met de daaruit voortspruitende 
mobilisatie van augustus-september, die op het eerste moment wel ontreddering in de 
rangen dreigt te zaaien en de culturele belangen op de achtergrond te verdringen, kan 
evenwel niet beletten dat onze afdelingen een drukke bedrijvigheid aan de dag blijven 
leggen.  Met stevige stuurmanshand worden de moeilijke klippen omstevend.  Steeds groeit 
ons ledental."  

 
Het jaar werd afgesloten met 389 leden. De layout van de cover evolueerde snel: 
 

         
Tijdens de Duitse bezetting was het onmogelijk de normale activiteiten verder te zetten maar na de 
capitulatie probeerde de vereniging zo snel mogelijk weer op kruissnelheid te geraken. In juni 1940 
vulde een dubbelnummer het hiaat in de publicatieregelmaat op. De Duitse bezetting zette geen rem 
op het ledental en de inzet van de afdelingen. In 1940 werd het 500ste lid opgetekend, een jaar later 
telde De Wielewaal er 519 en 651 in 1942. In januari 1942 steeg het ledenaantal tot 799. In juni 1943 
werd met fierheid het 1000ste lid ingeschreven. 1943 werd afgesloten met 1103 leden.  
 

"[…] bij de verschijning van het Februari-nummer 1943 stonden alle leden verbluft en de leden 
van in 1933 zijn zeker niet minder trots geweest, wanneer ze hun eerste Wielewaalnummer, 
een paar bladzijden op gazetpapier, met deze luxe vergeleken."774  
 

 
774 Cuypers J., 1953.  Bij het twingtigste jaar. De Wielewaal, 1: 6. 

                         1960                         1948                       1949 
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De verklaring voor de snelle 
aangroei was eenvoudig: tijdens 
de oorlogsjaren was er weinig of 
geen vermaak en natuurbeleving 
en –studie waren een oplossing 
om zonder enig gevaar de  
beslommeringen van de oorlog te 
vergeten in een apolitieke 
omgeving. En toch belemmerde 
de Duitse bezetting de vlotte 
werking van de vereniging. De 
contacten met Nederland werden 
bemoeilijkt en daardoor was De 
Wielewaal meer op zichzelf 
aangewezen. Het tijdschrift kwam 
volledig in Vlaamse handen met 
als gevolg dat het aantal bijdragen 

over niet-vogels sterk beperkt bleef. Daar bleef het echter niet bij. Vanaf de zomer van 1943 moest het 
tijdschrift zich onderwerpen aan de censuur en dreigde er gevaar voor de autonomie want de Duitsers 
wilden het aantal ‘nutteloze’ tijdschriften tot een minimum herleiden. Het tijdschrift werd nog altijd in 
Nederland gedrukt maar ook daarvoor moest toestemming gevraagd worden. Op 3 september 1943 
kreeg Frans Segers de toestemming om maandelijks 1750 exemplaren van het in Nederland uitgegeven 
tijdschrift Wielewaal uit Nederland in te voeren. Ook het organiseren van voordrachten, filmavonden 
of diavoorstellingen liep niet van een leien dak. De aanvraag moest eerst worden ingediend bij de 
Propaganda-Abteilung in Brussel en bij de plaatselijke commandant.  
 
Daarmee was de ellende nog niet ten einde. De Wehrmacht nam stukken natuurgebied in beslag als 
oefenterrein waardoor enkele waardevolle gebieden dreigden vernield te worden. Albert Waterschoot 

         Centrale "De Wielewaal" 1943. Van links naar rechts: Brillouet, Hasselt; J. Schiltz, Antwerpen;          

E.H. Segers, A. Jans, Mechelen; L.  Bauwens, Oud-Turnhout, F. Grootaers, Heverlee 

              Segers de dag van zijn zestigste verjaardag 
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schreef mistroostig aan Segers: "Als de Krieg nog lang 
duurt sneuvelt ook nog wel onze Liereman!". Tijdens de 
laatste stuiptrekkende maanden van de bezetting wil-
den de Duitsers bovendien dat het tijdschrift door het 
plaatsen van advertenties soldaten zou werven voor 
het Oostfront. Frans Segers probeerde de boot af te 
houden met het argument: "Dat past niet bij een 
ornithologisch tijdschrift. Ons blad wordt in het 
Nederlands gedrukt."775 Naast de puur materiële 
problemen (papier en het overbrengen van de 
afleveringen van Nederland naar België) zaten de 
bezetters aan de teksten te prutsen. Niet alleen 
moesten de teksten ter goedkeuring worden 
voorgelegd, de Duitsers verplichtten Segers om 
illustraties tegen zijn zin op te nemen. De voorziter 
oordeelde dat het niet paste in een ornithologisch 
tijdschrift. De harde houding van Segers hield geen 
stand en vier maanden voor het beëindigen van de 
oorlog had het nevenstaand cliché en het pamflet 
"Vlaanderen vraagt Soldaten, Meld U aan voor de 
Waffen-SS of voor het Vrijwilligerslegioen “Vlaanderen” 
bij het Ersatzkommando der Waffen-SS Koningin 
Elisabethlaan 22, Antwerpen" in het tijdschrift moeten 
komen. Met wat toeval en wat handige manoeuvres 
had Segers de zaak op de lange baan weten te schuiven. 
De eerste maal was er geen plaats. Daarna werd de 
dienstoverste verplaatst en moest Segers een maand 
later op het matje verschijnen. De tijd tikte verder… in 
het voordeel van de vereniging.  Wat later stonden de 
geallieerden in Turnhout en was het gevaar geweken. 
Het cliché was al die tijd in de lade van Segers 
schrijftafel blijven liggen. 

 
Een strijdvaardige Wielewaalvoorzitter wist het oorlogsjargon aan te wenden in een "flyer" gedateerd 
van 5 december 1944:  

"Reeds lang zult U reikhalzend uitgekeken hebben naar den vogel, die komen moest. “De 
Wielewaal” tot hiertoe, heeft geen veertje verloren. Bij de bevrijding had hij een dik veerenpak; 
het dubbel nummer September-October is persklaar, maar zit nog in Nijmegen. De twee laatste 
nummers volgen zoodra mogelijk. Voor 1945 hebben we reuzeplannen die we zeker zullen 
uitwerken met de technische hulp van onze mederedacteurs en de onversaagde 
propagandageest onzer Wielewalers. Langs alle kanten staan de aanvalstroepen gereed."  

 
De oorlogsellende was voorbij en De Wielewaal sloot 1944 af met 1500 leden, tijdens de oorlogsjaren 
waren er 1700. Segers riep zijn ‘manschappen’ bijeen en zette de puntjes op de i:  

"Alle afdeelingen, zoo mogelijk, herbeginnen hun werking. Het Secretariaat wil werkdadig 
optreden. Nieuwe afdeelingen mogen ingericht worden, doch alleen onder leiding van de 
Centrale."  

 

 
775 Segers F., 1953. Oorlogstijd 1940-1944. De Wielewaal, 1: 25. 
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Het jaar 1946 werd afgesloten met 1055 leden en het aantal zou opklimmen tot 1089 in 1948. De 
vereniging telde in 1953, 17 afdelingen en 1280 leden, verspreid over 291 gemeenten, ontvingen het 
tijdschrift. In 1955 waren er reeds 18.  
 
In 1972 schreven Léon Lippens en Henri Wille in 1972:   
 "Sinds de jaren 1940-45 heeft de ornithologie in ons land een aanzienlijke uitbreiding 
 genomen zodat er nu reeds heel wat veldwaarnemers actief zijn van werkelijk internationale 
 klas, vooral wanneer men deze toestand vergelijkt met die van de jaren 1930-1940, toen het 
 aantal Belgen dat werkelijk in staat was een vogel korrekt te bepalen op de vingers van een 
 enkele hand kon geteld worden. Wij mogen dan ook besluiten dat de Belgische ornithologie 
 nu tot volwassenheid is gekomen en dan nog geroepen is om een merkwaardige vooruitgang 
 te maken"776  
 
Hoewel 1953 een jubileumjaar was, zat er een serieuze schaduwzijde vast aan deze scharnierperiode. 
Frans Segers slaagde er niet in om de vogelstudie te scheiden van het geloof, net in een periode van 
triomfalistische en agressieve Katholieke Actie777. Dit irriteerde menig natuurliefhebber en stimuleerde 
de Antwerpse architect Jan Jacobs, één van de pioniers van De Wielewaal, om in 1951 de "Vogelreser-
vaten van België", later omgedoopt naar Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR) op te richten. 
Segers joeg door zijn flamingante houding ook de Franstalige leden tegen zich in het harnas. 

 
Tijdens de Algemene Vergadering die op 31 januari te 
Brussel doorging, trad E.H. Frans Segers in conflict met 
Jozef Nagels, stichter en voorzitter van afdeling 
Brussel, die uiteindelijk, samen met zijn broer Jacques, 
de vereniging Aves stichtte. De afgevaardigden van de 
afdelingen Ieper, Brugge, Leuven, Mandelstreek en 
Leuven waren verontschuldigd en Roger Peeters, 
voorzitter van afdeling Lier, had de heer De Deyne 
gevolmachtigd. Na een uiteenzetting van de feiten, 
waarbij Segers de druk op de vergadering opvoerde, 
kregen de leden de kans het woord te nemen. Twee 

afgevaardigden verdedigden Jozef Nagels en een derde, 
de heer De Wilde, wees op "enkele onnauwkeurigheden 

en verkeerde voorstellingen"778 in de brief die aan de afdelingsvoorzitters was bezorgd. De heer De 
Wilde oordeelde dat de "grond van de zaak […] niet door alle ondertekenaars van dit schrijven gekend 
[was]".779  
 
Er werd, na overleg geoordeeld dat het oprichten van een nieuwe vereniging stremmend zou werken 
op De Wielewaal en vervolgens werd de vraag gesteld of Jozef Nagels uit de vereniging moest worden 
gezet. Segers tilde persoonlijk zwaar aan deze zaak en had daarom een Buitengewone Algemene 
Vergadering op 18 juli 1953 te Antwerpen georganiseerd. Hij bekwam de uitsluiting van Nagels met 18 
stemmen voor en 2 tegen en 2 blanco.  
 
De oprichting van Aves vormde blijkbaar geen obstakel voor de Vlaamse natuurvereniging want in de 
loop der jaren zou het aantal afdelingen van De Wielewaal nog oplopen tot een zestigtal. De zaak 

 
776 Lippens L. & Wille H., 1972. Atlas van de vogels in België en West-Europa, Lannoo, Tielt-Utrecht: 16. 
777 Een sterk door paus Pius XI gepropageerde apostolische herkersteningbeweging die de Kerk wilde ombouwen tot een 
leger gericht op de “verovering” van de wereld. 
778 Cuypers J., 1954. Verslag over de buitengewone algemene vergadering, gehouden op 18 juli 1954 te Antwerpen. De 
Wielewaal, 20 (8-9): 260. 
779 Cuypers J., 1954. Art. cit.: 260. 

   Segers wees de weg maar raakte geïsoleerd 
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‘Nagels’ was een reden om bij de afdeling erop aan te dringen het adres van het secretariaat op alle 
uitnodigingen te vermelden, uitstappen goed voor te bereiden en de verslagen meer te stoferen.  
 
Was het tijdschrift De Wielewaal wel voldoende wetenschappelijk onderbouwd? Als we de rubriek 
‘Korte mededelingen’ bekijken, dan komt deze ongeorganiseerd over. In de periode 1938-1943 valt 
het op dat hoofdartikels aanvankelijk vrij schaars waren maar wel systematisch toenamen. Ze 
handelden maar voor 50% over vogels en werden hoofdzakelijk door Nederlanders aangereikt. André 
Rodts merkte op dat dit "de periode van opleiding van onze toekomstige medewerkers"780 was. De 
hoofdartikels zijn vaak van algemeen vormende aard en ze bevatten weinig persoonlijk en origineel 
werk.  
 
In de periode 1944-1951 neemt het aantal korte mededelingen toe en het aantal waargenomen 
soorten groeit aan, waarschijnlijk door een betere terreinkennis. 1948 en 1949 zijn jaren waarin het 
aantal waarnemingen tot de helft terugviel. Er is geen verklaring voor te vinden want heel wat 
aafdelingen waren zeer dynamisch. Zo organiseerde de Leuvense afdeling, speciaal voor Nederlandse 
ornithologen, op 4 april een tocht naar de Maasvallei. Enkele bestuursleden van de Club van 
Nederlandse Vogelkundigen gingen gretig op het aanbod in. Onder hen:  P. A Hens. L. Coomans de 
Ruiter, Tsj. Gs. de Vries en Dr C. G. B. ten Kate en enkele bekende leden: M. Dijkstra, J. E. S luiters en  
M. J. Tekke. De gasten arriveerden op 3 april te Leuven en werden bij verschillende gastheren 
ondergebracht. De volgende morgen werd om 7 uur gestart en met twee autobussen reden ze naar 
het dal van de Maas in de hoop een Slechtvalk of Waterspreeuw te kunnen observeren781. 
 
In het decembernummer van 1951 startte de redactie het "propaganda offensief" met als argument 
dat duizenden mensen zich op De Wielewaal zouden abonneren indien ze het tijdschrift kenden. 
Misschien wel een waarheid als een koe. Niet alleen werd uitdrukkelijk aan de leden gevraagd hun 
abonnement te vernieuwen, bovendien werden ze verzocht om reclamenummers en prospectussen 
aan te vragen bij de Centrale en aan kandidaat-abonnées te overhandigen. In de moeilijke jaren na de 
Tweede Wereldoorlog zag Segers de vereniging als een "gezonde geestafleiding" en wilde hij van De 
Wielewaal het grootste cultureel tijdschrift van België maken. Elk lid kreeg alvast een prospectus 
toegesturd en werd vriendelijk verzocht deze bij de nieuwjaarswensen te voegen: 

"Rond Nieuwjaar schrijft U misschien wel een brief aan een vriend of een familielid. Welnu 
steekt het prospectus dan bij uw brief. Dit kost U niets dan de moeite en U helpt ons bekend 
maken. Schrijft U geen brieven, geeft het prospectus dan toch aan een persoon. […] “De 
Wielewaal” zal en moet het dubbel aantal abonnementen hebben van verleden jaar."  

 
Het vernieuwen van het abonnement verliep niet altijd naar wens. In 1962 telde men 282 nieuwe leden 
maar het totale ledenbestand grooeide maar met 35 aan: "Het zwak punt ligt in het reabonneren: 
moesten onze leden hun beweging trouw blijven dan stonden wij nu met een fantastisch cijfer 
wielewalers"782 schreef een verontwaardige voorzitter die niet wilde inzien dat sommige leden er 
ingeluisd waren en na een jaar weer afhaakten. In de geest van éénmaal lid, altijd lid, deinsde Frans 
Segers er nooit voor terug om druk uit te oefenen: 

"Velen onzer oude abonnementen zullen misschien een klein versterving moeten doen om zich 
opnieuw te kunnen abonneren Maar die versterving zal dubbel en dik vergoed worden door de 
inhoud van ons blad in 1952. Zij die ondanks ons herhaald dringend verzoek voor 10 Januari 
1952 niet zullen betaald hebben, maar ook niet afbestelden, zullen na die datum een tweede 
kwijtschrift krijgen, vermeerderd met inningskosten."783 

 

 
780 Rodts A., 1957. Een blik in het verleden. Naschrift op de index. De Wielewaal, 23 (5): 135. 
781 Coomans de Ruiter L., 1948. Kort verslag van de excursie in Zuid-België, op 4 april 1948. Limosa, 21: 112. 
782 [Segers F.], 1961. 1961. De Wielewaal, 27 (12): 321. 
783 [Segers F.], 1951. Ons groot propaganda offensief. De Wielewaal, 17 (12): 321-322. 
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In 1952 en 1953 ziet men dan weer plots het aantal activiteiten toenemen, terwijl in 1954, 1955 en 
1956 het aantal vermeldingen van courante soorten afneemt en het aantal zeldzaamheden steeg. De 
redactie oefende ook meer toezicht uit op ingestuurde waarnemingen en zodoende nam de 
betrouwbaarheid aanzienlijk toe.  
 
De wervingspolitiek was ook wel origineel te noemen: elk Wielewaallid werd geacht jaarlijks een nieuw 
lid aan te brengen en deze lijst werd achteraan in elk nummer gepubliceerd. Wie losse, oude nummers 
bezat, werd gevraagd deze terug te sturen naar het secretariaat zodat geïnteresseerden oude, 
volledige jaargangen gratis konden verkrijgen. Jaargangen werden gratis ingebonden en kosteloos 
verstuurd. Het lidgeld bedroeg in 1959 nog steeds maar 100 frank, wat bijzonder laag was. Wie 
Wielewaler was, werd geacht dit te blijven. De slogan luidde immers "eens Wielewaler altijd 
wielewaler!"  
 
Frans Segers, het ‘vogelpastoorke’ uit de Kempen, schreef in kranten en tijdschriften. Verscheidene 
lezers van de Zondagsvriend hebben via deze weg de natuurvereniging leren kennen. Hij is ook de 
auteur van verschillende vulgariserende boeken. We vermelden ondermeer drie kleine, maar rijkelijk 
geïllustreerde brochures: Meesachtigen, Kraaiachtigen en Vinkachtigen, uitgegeven door De 
Wielewaal Centrale in Turnhout in 1935 en respectievelijk 32, 24 en 43 pagina’s tellend.  

 
 
 
 
In 1935 schreef Karel Dupond:  
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"Ces deux petites publications [Kraaiachtigen en Vinkachtigen] 

sont réellement attrayantes, 
leur lecture est des plus 
agréables et, dans le style 
familier et jovial du bon 
campagnard flamand 
[…]."784  
 
Verder is F. Segers de auteur 
van Zangvogels, (N.V. 
Standaard, Antwerpen, 
1934), waarvan de 
Wielewaal Centrale in 1947 
een derde "omgewerkte" 
uitgave publiceerde, de 
tweede druk was ook al 
"vermeerderd"; Kempische 
vogels, (N.V. Standaard, 
Antwerpen, 1937); Twintig 
nieuwe vogels (N.V. 
Standaard, Antwerpen, 
1939); Broedvogels in de 
Kempen (De Nederlandsche 
Boekhandel, Antwerpen, 
1948) en Broedvogels 
(Servire, Den Haag, 1948).  
 
 
 
 
 

Onder de titel ‘Een ontwikkeld volk is een schoon volk’ werden de voordrachten en boeken van Segers 
ook in Nederland met een ‘flyer avant la lettre’ bekendgemaakt. Frans Segers was van alle markten 
thuis en hij wist zijn koopwaar als geen ander aan de man te brengen. De uitgave van een 16 pagina’s 
tellende brochure, gewijd aan Het Vogelmuseum, ondergebracht in het ‘Wielewaalhuis’, Graatakker 
13 in Turnhout, liet hij over aan de Vlaamse Toeristenbond, in de volksmond bekend als VTB, die haar 
zetel had op de Antwerpse Sint-Jacobsmarkt. Elke reizende Vlaming was met deze vereniging 

 
784 Le Gerfaut, 25: 144. 
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vertrouwd. Maar in de brochure, waarvan de kleuren bewust gekozen werden, maakte Segers in één 
klap ook reclame voor De Wielewaal. 
 
Bij De Wielewaal was aan het einde van de jaren 1940 eveneens het besef gegroeid dat een 
daadwerkelijke bescherming van interessante landschappen en biotopen noodzakelijk was. Vanaf 
1948 spoorde de vereniging daarom alle afdelingen aan om natuurgebieden of 'Ornithologische Studie 
Centra', zoals ze toen werden genoemd, aan te kopen. Tegen 1958 telde de vereniging vijf zulke 
Ornithologische Studie Centra. In 1969 waren dat er al 36, goed voor zo’n 4.000 ha natuur. Kort daarna, 
in 1961, kocht De Wielewaal in de Graatakker te Turnhout de woning, gebouwd in 1911, die eigendom 
geweest was van Ferdinand Dierckx de Casterlee. Het gebouw had zwaar geleden onder de twee 
wereldoorlogen: "Verschillende tekens wijzen nog op Duitse, Britse en Franse bezetting" schreef Segers 
in zijn brochure Het vogelmuseum.  
 
Het ‘Vogelkundig Kempens Centrum’ bezat een conferentiezaal waar 150 personen konden 
plaatsnemen. De wanden waren versierd met "vogelkundige platen en doeken van Kempense 
schilders" en hier en daar stonden vitrinekasten opgesteld. Het eigenlijke museum, dat bestond uit 5 
kamers op de eerste verdieping, bereikte men via de "de monumentale trap, bedekt met een 
Smyrnaloper". Het bezoek vatte aan bij de 154 balgen uit de persoonlijke verzameling van Frans Segers. 
Commercieel aangelegd als hij was, had De Wielewaal een ‘Naamlijst der vogels’ uitgegeven die de 
bezoeker wegwijs maakte. Een groot deel van het 
meubilair was geschonken door de Vlaamse 
Toeristenbond. Het museum was voor zijn tijd zeer 
modern opgevat: de vogels werden in hun natuurlijk 
milieu getoond. Na het bezoek werden de gasten naar 
buiten geleid waar werd getoond hoe een tuin moest 
worden aangelegd om veel vogels aan te trekken.  
 
In dit 'Wielewaalhuis' werden later ook de 
administratie, de boekhandel en een "internationale 
bibliotheek, met de beste buitenlandse tijdschriften en 
naslagwerken" ondergebracht. In 1968 werd het 
maandelijkse ledentijdschrift opgesplitst in het 
tweemaandelijkse tijdschrift Wielewaal (algemeen 
nieuws en artikels) en het driemaandelijkse tijdschrift 
Oriolus (ornithologisch nieuws en artikels).  In 1980 hield voorzitter Henri Franckx in het eerste 
nummer van de 46ste jaargang een vurig pleidooi om de ondertitel "ornithologische vereniging" te 
vervangen door "vereniging voor vogel- en natuurstudie". "Nooit heeft iemand eraan gedacht de leden 
van De Wielewaal te verbieden ook belangstelling te vertonen voor andere takken van de natuurkennis.  
Was het echter zo noodzakelijk dat dit uit de benaming moest blijken?" schreef Franckx, maar er waren 
nog andere redenen. De hete adem van ruimer denkende natuurliefhebbers was duidelijk voelbaar en 
De Wielewaal liep als vereniging het risico leden te verliezen wanneer er te enggeestig zou worden 
blijven gedacht. Misschien kwam de beslissing reeds te laat… Met lede ogen had Rik Franckx reeds 
moeten toezien hoe de jeugd, de toekomst,  zich had afgescheurd van De Wielewaal.  Nochtans had 
Frans Segers in de beginperiode voldoende aandacht besteed aan de studie van insecten, spinnen, 
planten, zoogdieren en ook vissen. Rik Franckx werkte in 1962 mee aan een artikel over "De 
Sneeuwklokjes van de Itterbeek". Hij toonde veel interesse voor de flora van de Netevallei en had in 
1960 een artikel geschreven over "De Reuzebalsemien".  
In tegenstelling tot het “tijdperk Segers” werd Natuurpunt een dynamische vereniging. In 1995 werd 
Natuurpunt Educatie opgericht om het vormingswerk van De Wielewaal verder uit te bouwen. Op 1 

   Rik Franckx aan de Steenbeemden (Kessel) 
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januari fusioneerden Natuur Educatie en het Centrum voor Natuur- en milieueducatie. Traditie en 
noodzakelijke besparingen lagen aan de basis van deze beslissingen785. 
 
 

11.3 Belgische Vogelreservaten 
 
De Wielewaal, ooit alleenheerser in Vlaanderen had concurrentie gekregen. Ook de vereniging 
Belgische Vogelreservaten, al snel omgedoopt in 1960 tot Belgische Natuur- en Vogelreservaten of 
BNVR, opgericht in 1951, had de wind in de zeilen: in 1965 telde ze meer dan 5000 leden. Sinds 1952 
werd, naast andere publicaties, het Jaarbulletin van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten 
uitgegeven.  
 
De oprichting van ‘Belgische Vogelreservaten’ had tot doel "de vrijwaring der natuurgebieden in België 
waarvan het behoud dient verzekerd te worden in het belang van de natuurwetenschappen in het 
algemeen en van de ornithologie in het bijzonder." Daarom ging de vereniging gebieden in eigendom 
of in pachtvorm verwerven. 
 
Van in het begin distancieerde Belgische Natuurreservaten zich van de door en door Vlaamsgezinde 
en volksgerichte Wielewaal. Zo schreef G. Lacres, naar aanleiding van de inhuldiging van het 
Wielewaalhuis in Turnhout in een puur retorische stijl:  

"De WIELEWAAL is nu de levenskrachtige beweging geworden die fier mag opstappen in de 
gouden regenboog van bloeiende Vlaamse verenigingen. En is het niet een der onverklaarbare 
voorbeschikkingen van het lot dat hij de Vlaamse kleuren in zijn banier voert? Om dit zwart-
gele vaandel hebben zich nu meer dan twee duizend Wielewalers geschaard om de drempel 
van het jaar 19633 te betreken!"786 

 
Belgische Vogelreservaten was koningsgezind en op de opening van Sneppekensvijver wapperde de 
nationale driekleur. Deze politieke keuze trok uiteraard belangrijkere geldschieters aan. Tegenover de 
gelden die de vereniging verzamelde moest De Wielewaal zich met een aalmoes tevreden stellen. Toch 
was er in de eerste jaren geen vijandigheid of afgunst te bespeuren. Ook in de aanpak van de Belgische 
Natuur- en vogelreservaten en De Wielewaal waren heel wat 
gelijkenissen merkbaar. Vanaf het begin maakte Belgische 
Vogelreservaten een onderscheid tussen reservaten in 
eigendom en ‘vrije reservaten’. Dit onderscheid bestond bij De 
Wielewaal eveneens tot in 1959 wanneer de term 
Ornithologische studiecentra (O.C.S.) ging gebruiken, waarbij 
overeenkomsten gesloten werden met privé-eigenaars en 
openbare besturen. Het gebied bleef in het bezit van de 
oorspronkelijke eigenaar maar de vereniging mocht 
wetenschappelijk werk verrichten en geleide bezoeken 
organiseren, na overleg uiteraard. Financieel was dit een 
interessante formule. Zo had De Wielewaal in 1963 nog maar 2 
reservaten in eigendom - De Tikkebroeken, 6,5 ha en de 
Korhaan, 2 ha – en waren er 13 O.C.S.’s in Vlaanderen en Brussel. 
De toenmalige O.C.S.-secretaris en latere voorzitter, Henri 
Franckx beklemtoonde de verantwoordelijkheid van de 
overheid:  

 
785 Gysels J. & Stryckers P., 2015. ‘Leren zit in onze natuur’. Natuurpunt CVN, genealogie van een 
vormingsinstelling voor de 21ste eeuw. Natuur.focus, 15 : 112- 116. 
 
786 Boodschap voor 1963. De Wielewaal, 29 (1): 1. 
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"Wij gaan akkoord met de opmerking dat alleen de officiële instanties de verplichting en tevens 
de middelen hebben om op doeltreffende manier de natuur te beschermen."787  

 
De fundamentele tegenstellingen tussen de twee hoofdrolspelers zouden pas voor ernstige 
moeilijkheden gaan zorgen bij de fusie tussen Natuurreservaten (de vroegere Belgische Natuur-en 
Vogelreservaten) en De Wielewaal in 2001.  De tot dan toe afgelegde weg was lang geweest, niet altijd 
zonder hindernissen, maar globaal gezien lonend. Lippens drukte het in klinkende cijfers uit wanneer 
hij de vogelstand uit de jaren 1930 vergeleek met deze uit de zestiger jaren:  

"(Er waren 450 reigersnesten n België in 1939 en ongeveer 750 in 1960). De Sneppekensvijver 
(12.000 paar kokmeeuwen in 1960). Meetkerke (11.808 eenden en talingen geringd in de 
laatste vier jaren). Hofstade (2.500 overwinterende eenden in januari 1960). Het Zwin (4 paar 
bergeenden en 2 paar kluten in 1936 tegen in 1960: 40 paar bergeenden, 43 paar kluten, 17 
paar scholeksters, 23 paar kokmeeuwen enz.) Genk bijna geen broedvogels in 1957; het gebied 
is nu beschermd, bewaakt en afgesloten zodat het binnenkort een vogelparadijs kan worden. 
Neerpelt, Assenede, Harchies, Baudour, De Tikkebroeken enz."788 

 
Hoewel de diverse vereningingen naast elkaar acteerden was er toch af en sprake van samenwerking, 
al was het niet altijd met onschuldige bedoelingen. Belgische Vogelreservaten vatte het plan op om in 
1952 De Zegge aan te kopen maar door de aanschaf van Snepkensvijver was geldnood onstaan en 
sprong de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde in Antwerpen bij en kocht de gronden over. De 
Antwerpse scholen verzamelden 1 miljoen BEF en voor een verdere uitbreiding deed men beroep op 
De Wielewaal en het Agentschap voor Natuur en Bos.   
 
Nog vooraleer de Wielewaal De Tikkebroeken aankocht, verwierf Belgische Vogelreservaten in 
september 1953 Snepkensvijver, een 20 hectare groot ven met een kokmeeuwenkolonie op de grens 
van Herentals en Lichtaart. De aankoop kwam er omdat het gebied door verkaveling bedreigd werd. 
De eigenaar, een Brussels vastgoedbedrijf, wilde er drie villa’s bouwen op het gebied tussen de vijver 
en de weg. Het noodzakelijke aankoopbedrag van 900.000 franken ((ongeveer € 163.000) werd 
voornamelijk door Franstalige geldschieters bijeengebracht. Zeven van hen schonken 100.000 frank of 
meer. De familie Lippens was goed voor 300.000 franken. Binnen- en buitenlandse jachtverenigingen, 
de Belgische Sint-Hubertusclub en de Conseil International de la Chasse uit Parijs, deden hun duit in 
het zakje. De inhuldigende wandeling werd gevolgd door een Kempische koffietafel en een 
folkloristische voorstelling te Kasterlee. De eerste conservator van zowel Snepkensvijver als De Zegge 
was Jos Cuypers. Hij was ook actief bij De Wielewaal, ondermeer als ondervoorzitter en lag aan de 
basis van de afdeling Herentals. Cuypers keek verder dan het enge verenigingsleven en in 1951 lag hij 
mee aan de basis van de oprichting van de Belgische Vogelreservaten waarvan hij in 1966 kkorte tijd 
voorzitter was. Gelijktijdig met Snepkensvijver kocht de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde uit 

 
787 Franckx H., 1962. Over de ornithologische studiecentra van de Wielewaal. De Wielewaal, 28: 35.  
788 Lippens L., 1960. De evolutie van de vogelstand in België. De Wielewaal, 26: 334. 

                                 Inhuldiging van Snepkensvijver in 1953 (foto Jos Gysels) 
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Antwerpen (de Zoo) De Zegge in Geel aan, een deel van het bedreigde Geels Gebroekt. Wat 
natuurbeheer betrof was De Zegge een voorbeeld van een moderne aaaanpak: voor het eerst werden 
professionele arbeiders van de Zoo ingeschakeld. Jos Cuypers, de eerste conservator van het reservaat, 
trachtte de Zegge in haar ooorspronkelijke staat te herstellen. Met Marcel Verbruggen, die in 1960 het 
roer overnam, groeide de Zegge uit tot een volwaardig reservaat789. In West-Vlaanderen werd, 
eveneens in 1952, Het Zwin, tot voor kort eigendom van de Compagnie Het Zoute van de familie 
Lippens, ingericht als privaat natuurreservaat. Maar we hadden nog steeds een achterstand goed te 
maken op Wallonië waar Ardennes et Gaume, in 1942, een erfpacht had afgesloten voor het behoud 
van de kalkgraslanden van Torgny en waar, in 1943, dezelfde vereniging de “Roches noirs” in Comblain-
au-Pont had aangekocht790. 
 
De BNVR bezat nog een andere belangrijke troef. De vereniging was bovendien een nationale en 
tweetalige organisatie en wou natuur en in het bijzonder vogels beschermen door hun leefgebieden 
aan te kopen en veilig te stellen voor de toekomst. Dit idee was overgewaaid uit Nederland, waar 
Natuurmonumenten al een halve eeuw de toon zette. Tot 1950 telde ons land geen enkel 
natuurreservaat of –park. De BNVR slaagde er in, grotendeels met behulp van mecenaat, om deze 
leemte op te vullen. Natuurgebieden zoals Het Zwin, de Kalmthoutse Heide en de Blankaart kregen 
nationale bekendheid.  
 
Financiële steun van Provinciebesturen en subsidies van het ministerie van Onderwijs zorgden voor 
nieuwe inkomsten en er kwamen educatieve publicaties en natuurwetenschappelijke werkkampen 
voor jongeren. Ook andere verenigingen zoals Ardenne et Gaume en Wielewaal hebben op plaatselijk 
vlak heel wat nuttig werk geleverd.  
 

 
11.4 Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming 
 

Van groot belang was de oprichting van de Belgische 
Jeugdbond voor Natuurstudie in 1959 en de oprichting tien 
jaar later van de Wielewaaljongeren. Tijdens een 
vergadering van de Antwerpse afdelingen op 19 december 
1954, had Guido Van Steenbergen, gedreven Wielewaler 
en leraar aan het Antwerpse Xaveriuscollege de wens 
uitgedrukt "opdat in de toekomst jonge wielewalers aan 
Paas- of Pinksterkampen voor natuurstudie zouden 
deelnemen."791  
 
 Beide verenigingen fusioneerden in 1983 tot de 
Jeugdbond voor Natuu en Milieu, kortweg JNM. Het 
weglaten van 'studie' en 'bescherming' moest jongeren 
duidelijk maken dat het niet louter om 'studie' en 
'bescherming' ging. Dit zou een afschrikkend effect kunnen hebben. De Jeugdbond voor Natuur en 
Milieu is een Vlaamse en Brusselse jeugdbeweging voor en door jeugd en jongeren van 7 tot en met 
26 jaar, die geïnteresseerd zijn in alles wat met natuur en milieu te maken heeft. De organisatie was  
ontstaan uit een fusie van de Wielewaaljongeren en de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (BJN), 

 
789 Cuypers J., 1953. De Zegg. De Wielewaaal, 19: 199-206 en Verbruggen M., 1962. Zo groeit ‘De Zegge’ tot een volwaardig 
natuurreservaat.  Zoo, 28: 90-96.   
790 Gysels J., 2013. 60 jaar natuurreservaten in Vlaanderen. Een historische terugblik op het begin. Natuur.focus, 12 : 44-52. 
791 Janssen H., 1955. Vergadering der afdelingen van de provincie Antwerpen op Zondag 19-12-54 in ‘Rerum’ te Lier om 11 
u., De Wielewaal, 21 (3): 91. 
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die op haar beurt weer ontsproten was uit de Belgische afdeling van de Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie (NJN).  

 
 
11.5 Opsplitsing en specialisatie  
 
Doordat natuurbehoud en ruimtelijke ordening een bevoegdheid van de gewesten werd, was de 
splitsing van de BNVR in twee regionale besturen de volgende, logische stap. In 1983 ontstonden de 
Vlaamse vereniging Natuurreservaten en het Frans- en 
Duitstalige Réserves Naturelles. Inmiddels was het 

maandelijkse tijdschrift Wielewaal tweemaandelijks geworden 
en verscheen daarnaast, vanaf 1986, het driemaandelijkse 
tijdschrift Oriolus dat louter ornithologisch nieuws en artikels 
bracht. Over de oprichting van Oriolus was reeds sprake 
geweest op de vergadering van de Raad van Beheer op 24 
oktober 1981, het was toen een voorstel van Georges 
Huyskens. In 1988 werd Rogier De Fraine de nieuwe 
hoofdredacteur van het tijdschrift Oriolus, Paul Herroelen en 
Koen Leysen werden aangesteld tot kernredacteurs. Rogier 
verliet ons veel te vroeg en Koen Leysen nam de fakkel 
onverdroten over. Het huidige tijdschrift Natuur.oriolus 
ontstond dus uit vroegere tijdschriften van de voormalige 
ornithologische vereniging De Wielewaal. De Wielewaal ging 
in 2001 op in het nieuwe Natuurpunt. De Wielewaal had van bij haar onstaan in 1934 een bescheiden 
tijdschrift dat dezelfde naam droeg als de vereniging. In 1986 werd hiervan een afzonderlijk 
vogeltijdschrift afgesplitst, Oriolus. In 2002, na de fusie tot Natuurpunt, werd de naam gewijzigd in 
Natuur.oriolus. Voor de jaargangen wordt geteld vanaf de aanvang in 1934; zo geeft Natuur.oriolus 
voor 2017 jaargang 83 aan. aangezien Natuur.oriolus ook naar buitenlandse bibliotheken verstuurd 
wordt, zorgde dit kortstondig voor wat verwarring. 
 

 
11.6 Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels 
 

In het ganse verhaal mogen we uiteraard het 

Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming 
van de Vogels (KBVBV), de oudste nationale 
natuurbeschermingsvereniging van België, niet 
vergeten. Het KBVBV werd in 1922 opgericht 
door markiezin Antonia de Smet de Naeyer 
(1874-1949) die al lid was van de Franse 

                    Koen Leysen 
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Vogelbescherming, die in 1912 het daglicht zag. Ze was geboren in Gent in een oude, aristocratische 
familie. Door haar huwelijk met de Franse markies Henri de Pierre verworf ze de Franse  nationaliteit 
en ging ze ook op een kasteel in de Auvergne in Frankrijk wonen. Wanneer een Kerkuil besloot onder 
de baldakijn van haar bed te gaan broeden, zag ze zich verplicht tijdelijk een andere kamer te 
betrekken. De markiezin werd gestimuleerd door de Franse professor Legros, die in Frankrijk 1.508 
‘refuges’ of ‘toevluchtsoorden voor vogels’ had opgericht, om ook in België een vereniging voor 
Vogelbescherming te stichten. De tijd was toen nog niet rijp om de overheid te overhalen 
daadwerkelijk maatregelen uit te vaardigen ten gunste van de inheemse vogels. Dit ondanks het feit 
dat het pleidooi voor de bescherming van de vogels al honderd jaar eerder op gang was gebracht. Zo 
lezen we in Valérie Chansigaud : 

"Il est presque impossible de dater avec précision le moment où l’on commence à constater la 
 régression des oiseaux, ni d’ailleurs l’augmentation des insectes qui en résulte."792  

 
Bovendien was het aanbod aan insecticides die vrij in de handel 
verkrijgbaar waren, overweldigend.  Alleen al in Frankrijk noteerde deze 
Franse historica een duizendtal teksten tussen 1820 en 1914 over nut of 
onnut van vogels en de noodzaak van hun eventuele bescherming. Elke 
publicatie, elk artikel in de krant ontketende op zijn beurt tal van 
reacties. Vandaar dat Chansigaud vervolgt en besluit dat: "le discours sur 
la disparition des oiseaux ne va guère varier au cours du XIXe siècle; il est 
d’ailleurs si stable que les textes publiés au début des années 1800 sont 
souvent identiques à ceux écrits cent ans plus tard."793   
 
In België was de situatie niet anders. De Belgische Vogelbescherming, 
opgericht in 1922, 
bekwam in 1924 
een algemeen 
verbod op het 
blind maken van 
vinken. Voordien 
werd het netvlies 
van deze vogels 
met een 
gloeiende priem 
verschroeid om 
zodoende betere 
resultaten op de 

vinkenzangwedstrijden te behalen. In het 
buitenland was dit gebruik onbekend en bij sommigen riep het medelijden op. Jos Wyss verhaalde in 
1919 dat hij in Spa, waar het hoofdkwartier van het Duitse leger gevestigd was, vinken in kooien 
opgesloten zag.  

"Diese armen Geschöpfte sind nämlich in ganz kleinen Käfigen, wo sie sich gerade berumdrehen 
können, untergebracht und was das Schlimmste ist, ihres Augenlichtes beraubt, sie sind 
Nämlich künstlich blind gemacht worden […]. Der Anblick dieser geblendeten Sänger hat mir 
immet Mitleiden erregt und ich konnte mich nicht überhaben, die Leute anzufragen, warum sie 
die armen Vögel blind machen, worauf sie mir gewöhnlich erwiederten: ‘autrement il ne 
chantera pas’ […]."794 
   

 
792 Chansigaud V., 2011. Des hommes et des oiseaux, une histoire de la protection des oiseaux, Delachaux et Niestlé, Paris: 26. 
793 Chansigaud V., 2011. Des hommes et des oiseaux: 36. 
794 Wyss J., 1919. Der Wettgesang der geblendeten Buchvinken in Spa. Der Ornithologische Beobachter, 19 (12): 195. 
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Wyss kon niet nalaten de vinkenvangers te interpelleren maar ving bot:  
 "Bedauern Sie denn nicht diesen armen blinden Vogel? Er aber sagte 
mir, ihm fehle ja nichts,  er habe ja zu fressen; um Seine eigenen Worte 
zu gebrauchen: Il a tout ce qu’il lui faut,  worauf ich mir zu fragen 
erlaubte: Wie würden Sie in einem solchen Zustande fühlen, auf das  er mir 
lakonische Antwort gab: Je préférerais être mort." 
 
In 1930 maakte Antonia de Pierre in een Frans tijdschrift een eerste balans op 
van het werk van de Vogelbescherming795. In 1952 kwam er een wettelijke 
bescherming van de leeuweriken, in 1966 volgde de bescherming van alle 
roofvogels en in 1972 kwam er een officieel verbod op de vogelvangst met 

netten. Het KBVB streefde in de jaren 1930 reeds naar bescherming van voor de landbouw nuttige 
vogelsoorten. In 1933 ondernam de KNVB reeds acties om de 
vogelvangst te verbieden. In de jaren 1950 bepleitte het verbond 
met succes de bescherming van alle vogels die niet schadelijk 
waren en vanaf de jaren 1960 werd gestreefd naar bescherming 
van de hele Belgische avifauna.  Dat was niet zo eenvoudig. 
Intussen trachtte men met alle mogelijke middelen, waaronder 
pamfletten, duidelijk te mmaken dat vogels niet thuis horen in 
een kooi. André Demaret kroop in de huid van een psycholoog 
en trachtte de jacht met netten, waarbij de wettelijke data 
geregeld met de voeten werden getreden, te verklaren. 
Enerzijds is er het oerinstinct van de jager die in zijn dagelijkse 
behoeften moet voorzien, anderzijds bracht de verkoop van de 
vangst een aardig duit in het zakje. Maar dat was, volgens Demaret, bijkomstig:  

"le tendeur n’est pas venu pour cela! I lest aussi venu en 
sportif, pour le plaisir de capturer de grandes masses 
d’oiseaux avec son file; il ne va pas s’en retourner 
maintenant et laisser là son passe-temps jusquee l’an procain;; il 
continue et la force des coutumes fera le reste! Ces oiseaux, dont la 
raison d’être, selon la tradion de la tenderie, est de servir 
d’alimentation de l’homme, son tués."796    

 
Demaret gaf toe dat de vanger eigenlijk een stroper was zonder scrupules 
maar vergat dat de wet werd overtreden en schoof de schuld in de schoenen 
van de natuurbeschermers:  

"[…] nombre de gens stigmatisent ce braconnage avec une sévérité 
excessive, marquée de sentimentalisme. Tous ces facteurs 
contribuent à empêcher le tendeur braconniier de développer en lui un sentiment de culpabilité 
qui pourrait entraîner un comportement plus conforme à la loi."797 

 
Als ervaren ornitholoog draaide Demaret de rollen om of was de jachtlobby te belangrijk? Demaret 
citeert meerdere malen het verslag van het onderzoek dat door de dienst voor Natuurbescherming 
van het Koninklijk Insstituut voor Natuurwetenschappen was ingesteld798 maar kleurde de besluiten 
met zijn eigen ideeën. Pas in de jaren 1960 werd de Vogelbescherming echt strijdvaardig en deskundig 
en kreeg zij een grotere invloed op de Belgische wetgeving die de vogelstand kon beschermen tegen 

 
795 De Pierre Marquise A., 1930. La protection des oiseaux en Belgique. Bulletin de la Fédération du groupement français pour 
la Protection des Oiseaux: 165-168. Dit nummer bracht een stand van zaken van de Vogelbescherming in diverse Europese 
landen.   
796 Demaret A., 1963. Notes sur la tenderie au filet dans la région liégeoise. De Giervalk, 53: 56. 
797 Demaret A., 1963. Art. cit : 57 
798 Kesteloot E., 1961. Enkele beschouwingen over de vogelvangst in België. De Giervalk, 51 : 364-368. 
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ongebreidelde jacht en andere voor de vogelstand bedreigende activiteiten. In haar strijd kreeg ze de 
steun van de toenmalige rijkswacht die regelmatig controles uitvoerde op vogeltransporten en het 
gebruik van mistnetten.  

 
Edgard Kesteloot bracht in het begin van 
de jaren 1960 het aantal vogelvangers in 
kaart en de regionale en internationale 
handel die hieraan vebonden was. 
 
In 1977 boekte de Vogelbescherming een 
ander belangrijk succes. De vereniging 
bracht harde argumenten aan die leidden 
tot een koninklijk besluit dat het bezit en 
de handel in mistnetten uitdrukkelijk 
verbood. Deze fijnmazige netten — ook 
Japanse netten genoemd — werden 
massaal bij de illegale vangst van 
zangvogels ingezet. Maar dit wettelijke 
verbod op het gebruik van mistnetten 
bleef dode letter omdat dit blinde, maar 
zeer effectieve vangmiddel overal vrij te 
koop was. Sindsdien is de handel in 
mistnetten in België verboden.  
 
In 1979 werden op initiatief van de 
vereniging opvangcentra voor  vogels en 
wilde dieren opgericht en werden 
campagnes gevoerd tegen de handel in 
exotische vogels. Verder verwierf de 

vereniging ornithologisch waardevolle natuurgebieden. 
Na decennia van strijd is de Belgische Vogelbescherming 
erin geslaagd haar voornaamste doelstellingen op vlak van 
jacht en vogelvangst te verwezenlijken en de 
reglementeringen inzake deze materies evolueerden naar 
één van de strengste in de Europese Unie.   
 
Vanaf de jaren 1980 zijn de middelen en de impact van het 
Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de 
Vogels - in 1987 werd de titel Koninklijke toegevoegd aan 
de naam van de vereniging - aanzienlijk toegenomen 
dankzij de steun van het Coördinatie Comité voor de Bescherming van de Vogels (CCBV), in 1963 
opgericht door Roger Arnhem. Door middel van deze ingrepen namen de slagkracht en de impact van 
de vereniging zienderogend toe.  Het was ook Arnhem die in 1982, tijdens een vergadering waarop 
Vlaamse en Waalse van de KBVBV aanwezig waren, voorstelde om de gewonde uil, een ontwerp van 
de in november 2015 overleden Raymond Beys als embleem te gebruiken.  
 

                     Overzichtskaart van Kesteloot 
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Ook andere Belgische organisaties die zich inzetten voor natuur- en milieubescherming sloten aan bij 
het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van Vogels (KBVBV). Door acties op het terrein, 
indiening van klachten bij parketten, burgerlijke partijstelling voor rechtbanken, tussenkomsten tot bij 
de Raad van State en de Europese Commissie, streeft de Vogelbescherming — als enige in haar soort 
— naar een meer adequate en vogelvriendelijke wetgeving.  
 
In april 1996 werd het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels opgedeeld in 
drie regionale afdelingen: Vogelbescherming Vlaanderen (KBVBV), Vogelbescherming Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (KBVBV) en de Ligue pour la Protection des Oiseaux Région Wallonne (LRBPO).  

 
Op 28 juni 2002 werd te Antwerpen — onder auspiciën van het Koninklijk Belgisch Verbond voor de 
Bescherming van de Vogels — een aparte vereniging in Vlaanderen opgericht, 
namelijk Vogelbescherming Vlaanderen vzw. Deze vereniging spitst zich hoofdzakelijk toe op de 
bescherming van de vogels in het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar blijft natuurlijk 
actief samenwerken met haar Waalse en buitenlandse zusterorganisatie(s).  

 



 

 

300 

 

 
                                 
 
 

Sinds 1926 geeft de Vogelbescherming een tijdschrift uit voor studie en bescherming van de Europese 
avifauna, dat vanaf 1976 Mens & Vogel heet. Het tijdschrift verschijnt driemaandelijks en wordt 
volledig gerealiseerd op het secretariaat te Sint-Niklaas. Mens & Vogel is volledig uitgevoerd in 
vierkleurendruk en heeft een oplage van 12.000 exemplaren. De Franstalige versie van het tijdschrift 
heet L'Homme & l'Oiseau. Aan Waalse zijde tracht Jean-Claude Beaumont als voorzitter het tijdschrift 

uit het ouderwets ogende jasje te halen. Aan deze kant van de taalgrens is Jan Rodts een hele poos 
algemeen directeur, woordvoerder van Vogelbescherming Vlaanderen en tevens hoofdredacteur van 
Mens en Vogel geweest. Tot 2008 combineerde deze bezielende man deze taken met het 
voorzitterschap maar dit was administratief en persoonlijk niet vol te houden. Het voorzitterschap 
werd in eerste instantie overgedragen naar André Verstraeten, die, op zijn beurt in januari 2013, voor 
zijn vrijwillige inzet werd benoemd tot erevoorzitter van Vogelbescherming Vlaanderen. Jan Rodts is 
altijd de drijvende kracht achter de schermen gebleven en dit zal pas ophouden bij zijn pensionering. 
 
In 1998 publiceerde Jan Rodts met enkele andere auteurs Dieren onder de wielen. Jammer dat een 
boek met zulk een titel een bestseller is geworden. Anderzijds zou deze publicatie aanleiding geven tot 
andere opvolgprojecten, in samenwerking met Natuurpunt en in opdracht van de Vlaamse Overheid. 
In 2019 volgde De slimste vogelgids en een jaar later de junior versie. In het voorjaar van 2021 
verscheen een zesde geheel herziene editie van De slimste vogelgids en intussen heeft Jan Rodts al 
andere ideeën om het waarnemen van vogels aan te moedigen en toegankelijker te maken. Een gids 
voor de wintervogels maakte in het najaar van 2021 het plaatje volledig. 
 

11.7 Aves  
 

                Jan Rodts                                     Jean-Claude Beaumont 
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Aan de andere kant van de taalgrens hebben we Aves, de belangrijkste 
Waalse ornithologische vereniging, met ruim meer dan een halve eeuw 
ervaring in het sensibiliseren van het grote publiek, de observatie en de 
studie van vogels en hun habitat. Aves werd opgericht in 1953, dankzij het 
initiatief van Joseph en Jacques Nagels. Het werd een vereniging zonder 
winstoogmerk in 1963 en vanaf 1964 verscheen het gelijknamige 
tijdschrift dat aan enkele honderden lezers verstuurd wordt. De statuten 
werden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd in 1963. In eerste instantie 
organiseerde Aves vooral natuuruitstappen voor het Brusselse publiek 
met de kust als geliefkoosde bestemming. Dit verklaart ook de Dwergstern 
als logo. Deze vogel was tevens het symbool van alle bedreigde 
vogelsoorten in ons land. De Brusselse kern werd al vlug aangevuld met 
een groep Luikse naturalisten onder wie André Rappe, Albert Demaret, 

Jean-Claude Ruwet. Als perfect tweetalige, verstuurde Joseph Nagels in de beginfase minstens 
tweemaal per maand aan de leden berichten, opgesteld in het Nederlands en het Frans. Nagels had 
hetzelfde gebrek als Frans Segers, hij was geen teamspeler en kon daarom twee belangrijke 
objectieven niet realiseren: het oprichten van andere lokale afdelingen en het publiceren van een 
ledentijdschrift. 
 
In 1956 ging Aves zich ook toeleggen op vogelbescherming nadat in februari van dat jaar, grote, 
samengetroepte hoeveelheden eenden, zwanen en futen meedogenloos door jagers werden 
afgeslacht op een dichtgevroren Maas. In dat decennium werd er ook nog massaal aan vogelvangst 
gedaan met soms middelleeuwse praktijken. Het geweten van de bevolking werd wakker geschud.   
 
Joseph Nagels was een uitstekende veldwaarnemer en 
een getalenteerd spreker. In één van zijn toespraken 
formuleerde hij de voornaamste objectieven. Wie 
aandacht leest, merkt dat bescherming en het in kaart 
brengen van vogelbestanden – zeg maar een atlasproject 
– al duidelijk in zijn hoofd zaten: 

"Le recensement des oiseaux nicheurs a pour but, d’une part d’obtenir un aperçu de leur présence 
et de leur dispersion, et d’autre part d’en dresser un inventaire. Les renseignements ainsi obtenus 
peuvent être utilisés à des fins diverses: 
1. Connaître la richesse en oiseaux dans chaque coontrée; si la population est en augmentation 

ou en diminution; 
2. Contribuer à maintenir la population des espèces tendant à disparaître et aider ainsi à leur 

protection. Aux espèces en recul, une plus grande protection doit être accordée;  
3. Epauler des démarches auprès du gouvernement pour la création éventuelle de réserves 

officielles dans des territoires où vivent des espèces rare sou en régression; 
4. Servir la science sous divers aspects, notamment par l’interprétation des phénomènes 

biologiques."799 
 
Nagels kreeg niet de gelegenheid om zijn plannen vorm te geven. Op 4 juli 1962 overleed hij thuis 
overwacht op 69-jarige leeftijd. Aves had een afdeling in Brussel en een tweede in Luik. 
 
In 1963 werden er in Brussel twee werkvergaderingen gehouden met als doel de vereniging zonder 
winstoogmerk Aves  op te richten. Op 20 juli telde men 24 geïnteresseerden, op 28 september 15. Op 
26 oktober van hetzelfde jaar was de klus geklaard. Onder de stichtende leden waren Albert Demaret, 
Jean Doucet, Jacques Nagels, Robert Dascotte, Jacques van Esbroeck, Guy Bauchau en Pierre Devillers. 
Van 1963 tot 1970 bedroeg het lidmaatschap 150 BEF, nadien werd het verhoogd tot 200 BEF. In 1963 

 
799Van Esbroeck J., 1974.  Aperçu historique sur la Société Aves. Aves, 11: 10.  
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telde Aves 200 leden maar dit aantal steeg tot 1881 in 1972 en 1970 in 1973. Bij de 200 leden uit 1963 
woonden er 50 in een Vlaamse provincie en 32 in het buitenland. In 1972 was de verhouding 81 in 
Vlaanderen, 82 in het buitenland, 841 in de provincie Brabant, 416 in de prov. Luik, 247 in de prov. 
Henegouwen, 121 in de prov. Namen, 93 in de prov. Luxemburg.  
 
Het aantal lokale afdelingen werd uitgebreid: Aves-Namur 
werd opgericht in 1964, Aves-Luxembourg in 1967, Aves-
Ostkantone in 1968, Aves-Charleroi in 1969 en Aves-Mons-
Tournai in 1972. 
 
Aves beschikt over een uitgebreide gegevensbank800 die 
geregeld door vrijwilligers wordt aangevuld en op 
vakkundige wijze beheerd werd door Jean Tricot in de jaren 
1960-1970 en door Jean-Paul Jacob vanaf 1980. Het tijdschrift publiceert sinds haar begin de resultaten 
van telwerk, enquetes en artikels over markante waarnemingen. Het tijdschrift ligt mee aan de basis 
van de Waalse Commission d’Homologation. De professionalisering van Aves kreeg gestalte met de in 
dienstreding, in 1977, van Armand Trembsky. Na zijn overlijden nam Émile Clotuche de fakkel over. In 
1989, werd het beheer van de ornithologische gegevens geïnformatiseerd. In 1992 en 1995, 
publiceerde Aves respectivelijk de Atlas des oiseaux de Lesse et Lomme en de Atlas des oiseaux 
nicheurs de Bruxelles. In 1997, werd de "feuille de contact" uitgegeven, eerst een gestencilde publicatie 
nadien op A4-formaat uitgegeven. Gaandeweg kreeg ook deze publicatie kleur. In 2011 verscheen de 
Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie in opdracht van het Waalse Gewest. 
 
Om beter het hoofd te kunnen bieden aan de grootse uitdagingen die natuurbescherming met zich 
meebrengt, fusioneerde Aves in 2003 met de Réserves Naturelles-RNOB om verder, onder de naam 
Natagora, de belangen van de natuur te behartigen. Aves is de ornithologische vleugel van Natagora, 
een vereniging die natuurbescherming tot doel heeft en hiervoor natuurgebieden aanschaft en 
beheert.  Aves ontfermt zich uiteraard over vogelstudie. 

 
 
 
12 Recente broedvogelatlassen 
 
Na de nationale broedvogelatlas uit 1988 die de periode 1973-1977 bestreek, werden in Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel nog plaatselijke initiatieven getroffen. In Vlaanderen denken we o.a. aan de 
regionale atlassen voor Limburg (Gabriëls, 1985 en Gabriëls et al., 1994), Zuid-West-Vlaanderen (Feryn 
et al., 1995), Klein-Brabant (Coeckelbergh et al., 1990, 2003) en Schelde-Leie (Menschaert, 1991). In 
Wallonië was er de atlas voor de Lesse- en Lommestreek (1992). Voor Brussel werd reeds een eerste 
broedvogelatlas uitgegeven in 1995. Het werd echter hoogtijd om tot een nieuwe stand van zaken te 
komen want een gebiedsdekkend overzicht ontbrak. Deze aanvulling kwam er, maar in de drie 
gewesten afzonderlijk. 
 

 
800 Clotuche E., Cokaiko E. & Jacob J.-P., 1998. Du carton de bière au fichier informatique, ou trente ans d'évolution de la base 
de données ornithologiques de la Société d'Etudes ornithologiques Aves. Aves, 35.  
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Eén van de belangrijkste verwezenlijkingen van Natuurpunt was de 
concretisering van het project “Vlaamse Broedvogelatlas 2000-2002”, in 
opdracht van de afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap, 
gecoördineerd door het Instituut voor Natuurbehoud en uitgevoerd in 
samenwerking met Likona, Ankona, JNM en de provincie West-
Vlaanderen. Ongeveer 1000 vrijwillige vogelkijkers verleenden hun 
medewerking aan het project door het 
insturen van hun observatiegegevens. De 
imposante atlas, die in 2004 verscheen, 
bevat 190 uitgebreide soortbeschrijvingen 
die samen met de bijhorende kaarten, de 
evoluties van de broedvogelaantallen in ons 
Platte Land gedurende de laatste dertig 

jaren aantonen.  
 
België mag dan nog politiek verdeeld zijn. Ornithologen schijnen daar 
weinig last van te ondervinden. Aan Waalse zijde werd er intussen ook 
ijverig gesleuteld aan een schitterende broedvogelatlas. Deze verscheen 
in 2010, na zeven jaren noeste arbeid. Aan het project werkten 655 
ornithologen mee. Deze atlas behandelt 173 broedvogelsoorten en 
kwam tot stand onder de coördinerende leiding van Aves-Natagora met 
de financiële steun van de Waalse Regio. Naast de goed gestoffeerde 
monografieën vormen de uitgebreide literatuurlijst, de 500 foto’s en 450 
verspreidingskaarten een belangrijke schat aan informatie.  
Uiteraard mocht de Brusselse Regio niet achterwege blijven. In deze 
publicatie, die in 2007 het daglicht zag, worden 103 soorten besproken 
die gebroed of zich gevestigd hebben in de hoofdstad en haar omgeving 
tussen 2000 en 2004. Sommige soorten zijn nog schaars aanwezig, 
denken we maar aan de Slechtvalk die haar intrek heeft genomen op de 
Sint-Michielskathedraal in 2004, de Houtsnip of IJsvogel. Merels en 
Houtduiven maken voor de toeristen en Brusselaars al evengoed deel uit van het stadsbeeld als 
Manneken Pis. In de Brusselse Regio komt ook de aanwezigheid van enkele ingeburgerde exoten aan 
de orde. Desalnietemin de kleurrijke avifauna van de Brusselse Regio moeten we toch een 
alarmerende achteruitgang van de diversiteit vaststellen: in de atlas van 1995 werden 154 soorten 
besproken. 
 
Het is dan ook vanzelfsprekend dat de recente broedvogelatlassen een uitstekend uitgangspunt 
betekenen om de gepaste maatregelen te treffen.  
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13 Ornithologie en beeldende kunst 
 
Vogels zijn in deze kunstuiting veelvuldig en om verschillende redenen 
afgebeeld: als symbool, als versiering of als object ter bestudering voor de 
wetenschap. Van oudsher af heeft de mens vogels afgebeeld en de 
symbolische betekenis verschilt per periode en gebied. Afbeeldingen van 
vogels werden in prehistorische grottekeningen aangetroffen. Bij de 
Egyptenaren stond een vogel symbool voor de ziel. In de westerse wereld 
wist de kerk al vrij snel taferelen uit de bijbel, aangevuld met fantasierijke 
voorstellingen, aan te wenden om ons op het rechte pad te houden. Het 

afbeelden 
van vogels 
op doek is, naast publicaties in 
boekvorm, een andere vorm van 
ornithologische beleving geweest en 
gedurende een hele poos hebben 
schilderkunst en wetenschap mekaar 
aangevuld. De kunstenaars hadden niet 
de mogelijkheid vogels waar te nemen 
met verrekijker of telescoop en waren 
bijgevolg aangewezen op hun eigen 
ervaring of opgezette exemplaren die ze 
bestudeerden in verzamelingen of 
rariteitenkabinetten.   Het concept was 
vooral populair in de 16de, 17de en 18de 
eeuw. Deze kabinetten, cabinets de 
curiosité, Wunderkammer, cabinets of 
curiosities… bevatten schelpen, 

fossielen, kristallen, parels, skeletten, mineralen, opgezette dieren… De kabinetten waren aanvankelijk 
geen openbare musea, maar uitsluitend bestemd voor de eigenaar die bezoekers uit binnen- en 
buitenland toestond zijn collectie te bewonderen en soms ook te ordenen. De populariteit van het 
kunst- en rariteitenkabinet had te maken met het toenemend contact met exotische, tropische oorden 
na 1500. Hierdoor nam de interesse voor planten en (fabel)dieren, die wel of niet in bijbel voorkwamen 

                              Kabinet van Ferrante Imperato 
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toe. De afbeeldingen, in de 16de eeuw, in de encyclopedische werken van Pierre Belon, Ulisse 
Androvandi en Conrad Gesner waren nog vrij naïef. De auteurs, die soms wel wat reiservaring hadden, 
maakten een afbeelding op basis van geschriften of mondelinge commentaren en gebruikten dezelfde 
houtsnede voor verschillende soorten, mits enkele aanpassingen of lieten de afbeeldingen 
vervaardigen door medewerkers in een atelier. Vleermuizen werden nog tot de vogels gerekend en de 
harpij en andere monsterachtige of mythologische vogels kregen een plaats in deze naslagwerken. Het 
doel van deze kabinetten was het systematiseren van kennis, aanvankelijk op alfabet tot de opkomst 
van het natuurwetenschappelijk onderzoek en het werk van Linnaeus, de eerste die op 
geslachtskenmerken ordende. 

In middeleeuwse getijdenboeken hadden vogels een zuiver decoratieve 
functie: ze werden zo natuurgetrouw mogelijk in randversieringen 
verwerkt. Laten we daarom ons vluchtig overzicht van ornithologische 
afbeeldingen in de schilderkunst aanvatten in de 16de eeuw. Schilders 
gingen zich meer en meer toeleggen op het schilderen van landschappen 
dieren, vooral in de Lage Landen want stillevens waren in Frankrijk een art 
mineur. Wellicht het hoogtepunt van de Vlaamse schilderkunst is de vroeg 
15de eeuwse Aanbidding van het Lam gods van de gebroeders Van Eyck. 
Naast de duif, die de Heilige Geest symboliseert, treffen we maar één 

andere vogelsoort aan in deze unieke triptiek: een pelikaan  die met zijn snavel in de borst prikt om, 
op deze manier zijn jongen te voeden. Dit thema werd ook op andere vogelsoorten toegepast en geeft 
het offer van Christus weer. Van een levensechte weergave is hier nog geen sprake. Andere 
kunstenaars uit deze periode deden niet beter of anders. In De boodschap aan Maria van de meester 
van Flémalle zien we een vaas op tafel afgebeeld met daarop een vogel, vermoedelijk een duif met 
dezelfde symbolische betekenis als in het Lam Gods. We bekijken het onderwerp vanuit onze westerse 
cultuur en de godsdienstige ingesteldheid van deze periode maar de duif is "zwaar beladen met een 
symboliek die sterk kan variëren naargelang de cultuur en soms tegengesteld kan zijn.  Zo staan 
mythologische en christelijke duivensymboliek af en toe diametraal tegenover elkaar."801 
Met de ornithologische publicaties van John Jonston, John Ray en Francis Willughby kwam er een 
definitief keerpunt. Vanaf dan werd de fantasie aan de kant geschoven en legde men zich toe op 
feitelijke waarnemingen. Kunst en wetenschap stonden elkaar wel bij. In de Lage Landen was dit 
merkbaar in het werk van Hans Bol (1534-1593), van oorsprong een Vlaamse kunstschilder en 
tekenaar; de in Antwerpen geboren Joris Hoefnagel (1542-1601) en Adriaen Collaerts (±1560-1618). 
Dit leidde in de wetenschap wel tot een opsplitsing: enerzijds waren er de ornithologen die zich 
systematisch met het klasseren van soorten bleven bezighouden, anderzijds ontstond de 
veldornithologie en de getrouwe weergave van vogelsoorten.   
 

 
801 De Cleene M. & De Keersmaeker J.-P., 2014. Compendium van dieren als dragers van cultuur, Deel 2: Vogels, Mens en 
Cultuur, Gent: 80.  
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In de 16de 
eeuw is er 
sprake van 

een 

geïdealiseerd realisme waarbij inheemse en exotische 
vogels werden samengebracht om een utopische 
harmonie te creëren. Een mooi voorbeeld is Het 
aardse paradijs met de zondeval van Adam en Eva van 
Pieter Brueghel de Oude (1568-1625)   en Peter Paul 
Rubens (1577-1640). Dit schilderij is, wat de 
afbeelding van watervogels betreft, vrij 
natuurgetrouw omdat de biotoop gerespecteerd 
werd. Vermoedelijk had de schilder enkel de Blauwe 
Reiger in werkelijkheid waargenomen en heeft hij 
schetsen gemaakt van de andere soorten in een 
rariteitenkabinet of bij een bezoek aan welgestelde 
burgers die een volière bezaten. De houding van de 
exotische soorten is gekopieerd op bestaande. Een 
beetje de werkwijze die de auteurs van de eerste 
natuurencyclopedieën hanteerden. Hun voorbeeld 
was de Historia naturalis van Plinius de Oudere dat 
voor het eerst in 1469 werd gedrukt en waarvan 

omstreeks 1550 in Europa al 46 edities verschenen waren. Het werk van Plinius, gebaseerd op dat van 
Aristoteles, bevatte heel wat onnauwkeurigheden en bleef vrij oppervlakkig. Ten tijde van Rubens was 
de wetenschap al een heel eind gevorderd en de Antwerpse schilder gaf wel het aards paradijs weer, 
zoals we bij de Vlaamse primitieven aantroffen, maar hij gaf een stand van zaken van de toenmalige 
ornithologische kennis weer waardoor inheemse en exotische vogels kriskras door elkaar worden 
afgebeeld. Links onderaan zien we een kalkoen, een soort die pas in 1511 vanuit Amerika werd 
ingevoerd en aan de voeten van Adam herkennen we een paradijsvogel. Deze soort werd voor het 
eerst in 1522 integraal uit Oceanië ingevoerd. Voordien werden de poten voor het gemak verwijderd 
vooraleer de gedroogde huiden per schip getransporteerd werden802.  Hoe compacter hoe beter. 
Aanvankelijk dacht men in Europa dat deze soorten, omdat ze geen poten hadden, altijd vlogen. Een 
beetje zoals de gierzwaluw die men een bedacht met de genusnaam Apus, wat “zonder poten” 
betekent. Hier is een logische verklaring voor te vinden en het gedrag van deze soort was een 
ondersteuning. Ook met de toekan en de kleurrijke ara’s wilde Rubens laten merken dat hij deze 
exotische soorten had kunnen bestuderen. Hij behoorde tot de happy few onder de Europese 
humanisten. Bovendien gaf het een exotisch tintje aan het schilderij. Een tijdgenoot van de Antwerpse 
schilder, Denijs van Alsloot, beeldde in een doek waarin Orpheus de dieren charmeert, enkele vogels 
af: een exotische soort, een Kraanvogel én een kalkoen.  We mogen wel niet uit het oog verliezen dat 

 
802 Norwood J., 2004. Les oiseaux du musée, voyage à travers les collections, Delachaux et Niestlé/Muséum national d’Histoire 

naturelle, Paris. 
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de Vlaamse schilders op deze wijze ook de nieuwe soorten bekend maakte aan een ruimer publiek, zij 
het een groep van begenadigden. Schilders met minder naambekendheid of financiële middelen 
kopieerden van de grootmeesters of uit middeleeuwse bestiaria. Wie nauwkeurig toekijkt, merkt 
onmiddellijk of de schilder de exotische soort met eigen ogen heeft waargenomen, slecht gekopieerd 
of zich gebaseerd heeft op een beschrijving, mondeling meegedeeld of in een boek gelezen.  
De manier waarop H. Bol en J. Hoefnagel dieren in beweging afbeeldden is van uitzonderlijke kwaliteit. 
A. Collaert komt er wat stuntelig en naïef uit. Vogels in de vlucht weergeven is nog een pak moeilijker 
maar daar was J. Van Eyck al in geslaagd. In de Aanbidding van het Lam gods cirkelen (gier)zwaluwen 
boven de stad en de palmbomen. Het zijn maar kleine stipjes maar uitvergroot is het silhouet duidelijk 
herkenbaar. Van Eyck weet met dit detail ook meer diepte aan het tafereel te geven.  

In de 17de-eeuwse kunst van de Lage Landen zijn 
vogels vaak in genrevoorstellingen te vinden. 
Dode vogels maakten het onderwerp uit van 
jachttableaus maar ook bijgeloof en spiritualiteit 
kwamen in die dagen aan bod. Vogels brachten 
een cryptische boodschap. Mathias Depoorter, 
medewerker aan Openbaar Kunstbezit 
Vlaanderen, natuurhistoricus en vogelkijker, 
besteedde in 2016 een nummer van het 
tijdschrift aan dit onderwerp en ging er in  
Vliegwerk, Vogels in de kunst803 dieper op in. De 

afbeelding van vogels heeft soms ook een seksuele betekenis. Het kan 
gaan om een onschuldige afbeelding van twee witte duiven die 
deugdzaamheid, onschuld, eeuwige trouw en vruchtbaarheid 
symboliseren of het kan het copuleren suggereren omdat 'vogelen' vrijen 
betekent. De twee afbeeldingen van een Ontsnappende vogel van E. De 
Jongh zijn niet zo onschuldig als men denkt. Onze Huismus "gold van 
oudsher als een naar liefde smachtend dier" schrijven Marcel De Cleene 
& Jean-Pierre De Keersmaeker804. Baltsende Kraanvogels en Ooievaars 
zijn een symbool van deugd, trouwe liefde maar ook van wellust. In de 
werken van de Zuid-Nederlandse schilder Hiëronymus Bosch zijn de 
babybrengers vaak aanwezig in de onmiddellijke omgeving van 
poedelnaakte koppeltjes. In verscheidene doeken van Bosch zijn dode 
vogels aanwezig, kruipen andere uit het ei en krioelt het van erotische 
suggesties. Hij wist telkens in één werk de volledige levenscyclus weer te geven. 

 
803 Athenaeum–Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2015. 
804 Op. cit.: 413. 

                                     

             Alexander Adriaenssen 
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Levende en dode vogels konden heel onschuldig worden samengebracht en gecombineerd met 
kinderen. Hier zien we drie generaties verenigd rond opa die geduldig uitleg verschaft over een vogel 
die hij in de hand houdt terwijl andere soorten klaarliggen om hetzelfde lot te ondergaan. Kinderen en 
vogels waren een geliefkoosd onderwerp en vaak houdt een jong kind een vogel in de hand. Was het 
om af te wijken van het klassieke, statige portret of diende het gezelschapsdier om de aandacht van 
het kind levend te houden?    
 
Jan Van Dyck portretteerde tijdens zijn verblijf in Genua herhaaldelijk de 
kinderen van het gezin Balbi. In het begin van de 16de eeuw had dit 
familiebedrijf zich gespecialiseerd in onder meer de import en export van 
zijde, fluweel, wol, kwik en uiteindelijk, het internationale bankwezen. 
Door middel van deze zakelijke inspanningen behaalden ze adellijke 
status. De drie kinderen van het gezin lijken absoluut niet geïnteresseerd 
in de Alpenkraaien en de jongste knijpt zelfs hardnekkig een kanarie dood. 
 
Bij de meest geliefkoosde vogelsoorten behoorden papegaaien en 
parkieten. Omwille van hun onderlinge trouw en fysieke attenties werden 
papegaaien bij vele volkeren als een geliefkoosd liefdessymbool aanzien, 
ook in de Lage landen. In dit werk van Jan Steen symboliseren de oesters 
de vruchtbaarheid en staat de rode papegaai voor onzedelijkheid.  
 

Papegaaien en parkieten waren ook het symbool van 
de onbevlekte ontvangenis van Maria. In het doek 
Madonna met kanunnik Joris van der Paele houden het 

kindje Jezus en Maria een halsbandparkiet vast. Vermoedelijk heeft Jan van Eyck de vogel geschilderd 
naar een model dat hij ergens had waargenomen. In tegenstelling tot zijn zwaluwen, die we hoog in 
de lucht zien rondcirkelen, kunnen we deze parkiet in detail bekijken en merken we enkele kleine 
foutjes. Parkieten waren toen uiterst zeldzame kooivogels en daarom ook statussymbool.  In De heilige 
familie en de papegaai heeft P. P. Rubens een blauwgele ara, naast een wijnstok (niet zichtbaar op het 
detail) als symbool voor het maagdelijk moederschap van Maria opvallend afgebeeld. Waarom waren 
deze soorten nu zo aantrekkelijk? Zeker omwille van hun opvallende kleuren en het exotische karakter. 
Maar men beweerde  ook dat de praatzieke papegaai de naam Eva had leren uitspreken. Althans een 
beetje onhandig want de begroeting Ave bij de boodschap aan Maria door de engel werd door de vogel 
omgekeerd.   
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