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woord vooraf
Dr. Lily Knibbeler Algemeen directeur Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag is de nationale bibliotheek van 
Nederland. Van oudsher heeft de KB de taak het Nederlands cultureel en we-
tenschappelijk erfgoed in haar collectie uit te breiden, te beheren en te bewaren 
en aan iedereen ter beschikking te stellen. Dat heeft ze nu ruim tweehonderd 
jaar gedaan en in die tijd is een omvangrijke verzameling fysieke documenten uit 
tien eeuwen bijeengebracht: duizenden handschriften en miljoenen gedrukte 
boeken, kranten, tijdschriften, prenten, kaarten, pamfletten en atlassen. Sinds 
de opkomst van digitale media en technieken heeft de KB zich ook daar sterk 
op gericht. In de laatste decennia zijn grootscheepse digitaliseringsprojecten 
ondernomen en behoren ook digitale publicaties tot het domein van de KB. 
Miljoenen digitale publicaties – oorspronkelijk digitaal of gedigitaliseerd – zijn 
aan de collectie toegevoegd. Met het van kracht worden van de Wet stelsel 
openbare bibliotheekvoorzieningen per 1 januari 2015 heeft de KB ook taken 
ten aanzien van het openbare bibliotheekwezen op zich genomen. Zo verwacht 
de KB vanuit haar kernwaarden ‘verbindend, betrouwbaar, vernieuwend en 
open’ steeds beter haar missie als brede nationale bibliotheek te kunnen vervul-
len: vanuit de kracht van het geschreven woord dragen wij bij aan een slimmer, 
vaardiger en creatiever Nederland. 

Onze gehele collectie staat ten dienste van 
onderzoekers en geïnteresseerden op zoek 
naar kennis en cultuurbeleving. Een van de 
topstukken uit de collectie gedrukte boe-
ken is Nederlandsche vogelen. In dit boek, 
waaraan werd begonnen in 1770, is voor 
het eerst een poging gedaan een overzicht 
samen te stellen van alle inheemse vogels 
uit Nederland, in woord én beeld. Initia-
tiefnemer was de vooruitstrevende bioloog 
Cornelis Nozeman, die in de Amsterdamse 
uitgever J.C. Sepp een enthousiaste partner 
vond. Nozeman koos welke vogels opgeno-
men werden en maakte de beschrijvingen, 
terwijl de tekeningen gemaakt werden door 
de vader van de uitgever, Christiaan Sepp. 
Tot 1829 is aan dit overzichtswerk gewerkt, 

door opeenvolgende redacteuren, uitgevers 
en een flink aantal tekenaars. In die 60 jaar 
zijn ruim 200 vogelsoorten beschreven en 
op 250 superbe platen afgebeeld. De pla-
ten en beschrijvingen werden eerst los, in 
afleveringen gepubliceerd, die later tot 
vijf kloeke delen gebonden konden wor-
den. Daarmee ontstond een monument 
voor de ornithologie, dat nog steeds tot de 
verbeelding spreekt vanwege de grondige 
beschrijvingen van de vogels en de fantas-
tische afbeeldingen. Maar het is meer dan 
dat. Het is een uitgave die de natuur van 
ons land in beeld brengt in een tijd dat men 
zich bewust werd van de eigen, nationale 
identiteit.
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In 2014 maakten de KB en Lannoo een 
facsimile van het hele werk op ware groot-
te. Alle beschrijvingen en platen uit de vijf 
oorspronkelijke delen werden daarvoor in 
één band samengevoegd, met een inleiding 
van Marieke van Delft (conservator oude 
drukken KB, Den Haag), Esther van Gelder 
(Teylers Museum, Haarlem) en Alexander 
J.P. Raat (bioloog en cultuurhistoricus). 
Deze introductie belicht zowel de cultuur-
historische als de wetenschappelijke waar-
de van de Nederlandsche vogelen. Bovendien 
is een wetenschappelijke index toegevoegd, 
waarvoor alle platen en beschrijvingen  
opnieuw bestudeerd zijn door moderne  
ornithologen als Ruud Vlek, Alexander  
J.P. Raat, Jan De Smet en Johan De Mees-
ter. En bioloog en schrijver Midas Dekkers 
leverde een bijdrage over zijn beleving van 
de Nederlandsche vogelen. Van dit alles maak-
te Uitgeverij Lannoo een aansprekende pu-
blicatie onder leiding van directeur Maar-
ten Van Steenbergen.

Deze prachtuitgave was een eclatant succes. 
Binnen enkele weken was de gehele oplage 
uitverkocht. Ook een heruitgave van de fac-
simile op kleiner formaat vond snel zijn weg 
naar de kopers. Om aan de blijvende vraag 
tegemoet te komen is besloten de afbeel-
dingen van alle vogels opnieuw te publice-
ren, voorzien van een verkorte inleiding en 
een persoonlijke herinnering van schrijver 
en reiziger Alexander Reeuwijk. 

Ik ben verheugd dat op deze manier de 
KB samen met Lannoo dit standaardwerk 
van de vroege ornithologie nogmaals bin-
nen het bereik brengt van velen. Ornitholo-
gen, kunsthistorici en historisch geïnteres-
seerden: ik wens u veel kijkplezier!
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inleiding1

dr. Marieke van Delft, dr. Esther van Gelder en dr. Alexander J.P. Raat

Nederlandsche vogelen is een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse biolo-
gie. Het is het eerste oorspronkelijk Nederlandse geïllustreerde overzicht van de 
Nederlandse avifauna met meer dan 200 beschreven soorten en 250 handgekleur-
de kopergravures van hoge kwaliteit. Twee generaties uitgevers, vijf auteurs en 
een leger aan tekenaars, graveurs en inkleurders werkten eraan mee. Dit resulteer-
de in een schitterend werk, dat nog steeds gewaardeerd wordt vanwege de hoge 
kwaliteit van de afbeeldingen en de beschrijvingen van de leefomgeving en het 
gedrag van de vogels in ons land.

Vader en zoon Sepp
Rond 1750 ontstond in de Republiek meer 
aandacht voor de natuur van het eigen land. 
Lange tijd had men louter belangstelling ge-
had voor allerlei exotische objecten en opge-
zette dieren die meekwamen met schepen 
die voeren op Azië en Suriname en in raritei-
tenkabinetten verzameld werden. De Am-
sterdamse uitgeeffirma J.C. Sepp en zoon 
vond binnen die nationaal gerichte belang-
stelling een interessante niche. De oprichter 
van dit bedrijf was de natuurliefhebber Jan 
Christiaan Sepp (1739-1811) (afb. 1). Hij was 
de zoon van Christiaan Sepp (1710-1775),  
een professionele kaartenmaker en boekil-
lustrator van Duits-lutherse afkomst, die 
omwille van het relatief tolerante en com-
mercieel en artistiek aantrekkelijke klimaat 
was verhuisd van Hamburg naar Amsterdam. 

Vader Christiaan Sepp had grote belang-
stelling voor de natuur, zoals blijkt uit de 
veilingcatalogus (1775) van zijn collectie na-
tuurhistorische objecten en kunstvoorwer-
pen. Hij had veel belangstelling voor insec-
ten, voor vlinders in het bijzonder. Deze 
fascinatie voor insecten kwam vaker voor, 

maar Sepps aanpak verschilde wel van die 
van anderen. Terwijl zijn vrienden vooral 
zeldzame en exotische insecten verzamel-

17

1	 Anoniem	portret	van	uitgever-graveur	 
Jan	Christiaan	Sepp	(1739-1811).	 
Leiden,	Museum	Boerhaave,	P00806.		

1 In	de	inleiding	worden	de	moderne	Nederlandse	benamingen	van	de	vogels	gebruikt.	Via	de	bijschriften	onder	de	illustraties	 
of	de	index	op	p.	359	zijn	de	namen	die	in	de	Nederlandsche vogelen	voorkomen	te	vinden,	evenals	de	moderne	Latijnse	namen.	
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den, bestudeerden hij en zijn zoon de leven-
de natuur om hen heen. Samen struinden zij 
de omgeving van Amsterdam af op zoek 
naar eieren, rupsen, poppen en vlinders. 
Thuis probeerden ze de dieren in leven te 
houden in glazen potten op zolder. En ze 
legden alle fasen van hun gedaanteverwisse-
ling vast in notities en tekeningen. Ze ge-
bruikten vergrootglazen en microscopen, 
en deden dissecties, om de kleinste onder-
delen, zoals de eitjes, te observeren.

Aangespoord door vrienden, besloot 
Christiaan Sepp zijn observaties en tekenin-
gen beschikbaar te maken voor een groter 
publiek. Hij maakte samen met zijn zoon 
kopergravures van zijn tekeningen en voeg-
de er beschrijvingen bij, die vanaf 1762 in 
maandelijkse afleveringen werden verspreid. 
Deze platen waren aanleiding tot de oprich-
ting van het uitgeversbedrijf J.C. Sepp. Om 
drukwerk te mogen verspreiden, moest men 
namelijk zijn ingeschreven bij het boekver-
kopersgilde. In 1764 werd Jan Christiaan 
Sepp toegelaten tot het Amsterdamse boek-
verkopersgilde en mocht hij zelf boeken 
drukken, uitgeven en distribueren (afb. 2). 
Het werk over de insecten verscheen onder 
de lange, typisch achttiende-eeuwse titel: 
Beschouwing der wonderen Gods in de minstge-

achte schepzelen, of, Nederlandsche insecten, naar 
hunne aanmerkelyke huishouding, verwonderly-
ke gedaantewisseling en andere wetenswaardige 
byzonderheden, volgens eigen ondervinding be-
schreeven, naar ’t leven naauwkeurig getekent, in 
’t koper gebracht en gekleurd door Jan Christiaan 
Sepp, kortheidshalve meestal aangeduid als 
de Nederlandsche insecten (afb. 3).

Natuurhistorische uitgaven 
De natuurhistorische belangstelling van va-
der en zoon Sepp heeft een grote stempel op 
hun fonds gedrukt. Het boek over de Neder-
landse insecten schreven en illustreerden ze 
zelf. Daarnaast speurden ze naar andere wer-
ken waarin een bepaald onderdeel van de na-
tuur werd behandeld. Soms vertaalden ze 
boeken – zoals Verzameling van uitlandsche en 
zeldzaame vogelen van George Edwards en 
Mark Catesby – maar ze initieerden ook zelf 

2	 Bewijs	voor	toetreding	tot	het	boekverkopersgilde	
voor	Jan	Christiaan	Sepp,	d.d.	Amsterdam	 
30	april	1764.	 
Leiden,	Museum	Boerhaave,	A	28.		

3	 Titelpagina	van	deel	1	van	J.C.	Sepp,	 
Nederlandsche insecten.	Amsterdam	1762.	 
Den	Haag,	KB,	KW	555	E	5	[1].
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Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758), Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758), Sylvia communis Latham, 1787, Certhia brachydactyla Brehm, CL, 1820,  

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) - Baardman, Pimpelmees, Grasmus, Boomkruiper, Winterkoning
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Garrulus - Gaey 

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) - Gaai
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Garrulus - Gaey 

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) - Gaai



Pica - Aekster 
Pica pica (Linnaeus, 1758) - Ekster38

Caryocatactes - Nootenkraeker 
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) - Notenkraker
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Caryocatactes - Nootenkraeker 

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) - Notenkraker
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Palumbus - Bosch- of Ring-Duif 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 - Houtduif
Palumbus - Bosch- of Ring-Duif 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 - Houtduif
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Palumbus - Bosch- of Ring-Duif 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 - Houtduif
Palumbus - Bosch- of Ring-Duif 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 - Houtduif



Turtur - Tortel 
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) - Zomertortel42

Oenas, Vinago, Livia - Blaeuwduif 
Columba livia Gmelin, JF, 1789 forma domestica - Rotsduif / Tamme Duif
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Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) - Zomertortel 43

Oenas, Vinago, Livia - Blaeuwduif 
Columba livia Gmelin, JF, 1789 forma domestica - Rotsduif / Tamme Duif
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Milvus Aeruginosus - Klem, Koop, Kiekendief

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) - Bruine Kiekendief
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Milvus Aeruginosus - Klem, Koop, Kiekendief

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) - Bruine Kiekendief
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