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P. L. STEENHUIZEN. 

Op 1 September 1931 is het veertig jaar geleden, dat de heer P. L. Steenhuizen 
als praeparateur benoemd werd bij het Koninklijk Zoölogisch Genootschap 
Natura Artis Magistra. Hij viert dezen dag nog in volle werkzaamheid en goede 

gezondheid en met het vooruitzicht nog veel te kunnen doen voor de bevordering van 
het museumwezen in de hoofdstad en vooral ook voor de vermeerdering van onze 
kennis van de Nederlandsche vogels. Toen Heimans en ik — ook bijna veertig jaar 
geleden — met ons werk begonnen, zei Dr. Kerbert: „nu moet jullie ook eens kennis 
maken met mijnheer Steenhuizen, onzen nieuwen praeparateur". Nu, dat gebeurde 
dan ook en de eerste tien jaargangen van De Levende Natuur kunnen getuigen, welke 
uitstekende gevolgen die kennismaking heeft gehad. Zie daarover alleen al maar de 
„Week in een Vogelparadijs" in onzen eersten jaargang. 

Niet alleen gingen wij met Steenhuizen er op uit, maar op zijn werkplaats in Artis 
konden wij allerlei vogels uit alle deelen van de wereld hanteeren en er vormde zich 
op die werkplaats een ornithologisch clubje, vooriooper van de later op te richten 
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Ornithologische Vereeniging. Daar ontmoetten we ook Battels, die later zooveel zou 
doen voor de ornithologie van Nederlandsch Indië. 

Wij waren er getuigen van, met hoeveel ernst en talent en nimmer falende vlijt 
Steenhuizen zijn dieren opzette en de groepen ontwierp en voltooide, die, hoe slecht 
ook behuisd in de onvoldoende museumruimte van Artis nu dertig jaar geleden de 
vogelwereld, het vogelleven dichter brachten bij het groote publiek. Het waren de 
eerste werken van dien aard op het vasteland van Europa. 

Het is voor Steenhuizen een groote voldoening geweest, dat hij ook eenmaal zijn 
wieken wat wijder kon uitslaan en het geheel door hem geconcipieerde en ontworpen 
Heimans-diorama mocht scheppen, een van de grootste bezienswaardigheden van 
Amsterdam. Moge het hem gegeven zijn, om ook nog mede te werken aan de verwezen
lijking van de groote plannen, die de Gemeente Amsterdam heeft voor de stichting 
van een groot Biologisch Museum. Hij is in Nederland als praeparateur nooit over
troffen, zelfs niet geëvenaard. Gij kunt zijn werk o.a. ook bewonderen in het Museum 
van het Staatsboschbeheer te Utrecht en het Brandaris Museum op Terschelling. 

Ook verrichtte hij pionierswerk op het gebied der vogelfotografie. Toen het Han
delsblad onder de geestdriftige leiding van Charles Boissevain een prijsvraag uit
schreef voor „natuuropnamen" waren Steenhuizen en Tepe de voornaamste inzen
ders en Steenhuizen verwierf den eersten prijs. In die dagen waren Steenhuizen's 
Stereoscoopplaten al spoedig beroemd en zeer gezocht en wanneer wij thans Burdet's 
werk bewonderen, dan mogen wij altijd wel even denken aan zijn voorganger op dit 
gebied, onzen Steenhuizen. Trouwens Steenhuizen en Burdet hebben vaak samen
gewerkt o.a. op den Bass-Rock bij de Jan van Genten. 

Op den Internationalen fotografischen wedstrijd uitgeschreven door de firma 
Voigtlander verwierf Steenhuizen ook alweer den eersten prijs en tal van boeken en 
tijdschriften werden getooid met zijn foto's; het allereerst De Levende Natuur. 

Er wordt wel eens een tegenstelling gezocht tusschen den veld-naturalist en den 
museumwerker, een tegenstelling, die feitelijk niet de minste reden van bestaan heeft. 
De persoon van Steenhuizen is daar, om dit te bewijzen. Hij heeft een innige liefde 
voor het museumwerk, heeft dat hier in Amsterdam op hoog peil weten te brengen 
en merkbaar nut doen stichten. Maar er bestaat geen grooter liefhebber van den 
levenden vogel en van de vrije ongebonden natuur, geen beter en vlugger waarnemer, 
geen voorzichtiger en betrouwbaarder verslaggever. Dat kan ook niet anders, want 
Steenhuizen is een van de gelukkigen, die van jongs af, van de kleinkinderjaren af, 
aangegrepen is door het natuurleven, door de dieren vooral. Liefde, verwondering, 
bewondering, weetgierigheid en de drift, om iets moois tot stand te brengen hebben 
hem gemaakt tot wat hij is geworden. Leermeesters heeft hij nooit gehad, maar leer
lingen veel en veel meer, dan hij ooit zelf zou willen gelooven. 

Het is dan ook met oprechte gevoelens van vriendschap, bewondering en dank
baarheid, dat wij hem hier onze gelukwenschen aanbieden. 

JAC. P. THIJSSE 
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