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14 oktober 1913 - 12 juli 1986

Ko van den Broecke

Jaak Floris van den Broecke, zoals zijn naam

officieel geschreven wordt, werd op zondag

14 oktober 1913 te Willebroek, België gebo-
ren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vlucht-

ten zijn ouders met hem naar Nederland te-

rug en groeide hij op in Amsterdam, Al vroeg
bleek dat hij tekentalenten had, maar kreeg

geen toestemming om kunstschilder te wor-

den. Als stadskind van zo’n jaar of tien lo-

geerdehij vaak bij een oom en tante in Ginni-

ken bij Breda. In het Ulverhoutse Bos kwam

hij oog in oog te staan met de voor hem won-

derlijke natuur. Die natuur maakte op hem

een geweldige indruk.

Men noemde Van den Broecke een veelzijdig
kunstenaar omdat hij zo’n omvangrijk reper-

toire had. Hij leverde dan ook werk in binnen-

en buitenland, voor kunstboeken, tijdschrif-
ten, week- en dagbladen.Voor ons vogelmen-

sen was vooral de 'Encyclopedie voor de vo-

gelliefhebber’ (vier delen) die hij illustreerde.

Maar zijn ’Elseviers paarden- en hondengids’,
evenals de 'Bloem- en plantenencyclope-
dieén’ (acht delen) werden door hem van

unieke illustraties voorzien.

Op 12 juli 1986 moesten wij Ko van den

Broecke verliezen en zijn gemis doet ons dui-

delijk gevoelen. Wij zijn hem erg dankbaar

voor wat hij belangeloos voor ons heeft ge-

daan. Jaap Taapken

Jaak Floris van den Broecke.

’Het Vogeljaar’ kan niet alleen op de mede-

werking van talloze goede vogelfotografen

bogen, maar ook op een aantal natuurteke-

naars van aanzien.

In de natuurillustrator Ko van den Broecke

hebben wij een belangrijke medewerker ver-

loren. Nadat hij op 31 juli 1984 zijn vrouw Jo-

hanna (Jo) verloren had kostte hem het leven

meer moeite en zijn werk vlotte niet meer zo-

als vroeger. Wij wisselden dan wel telefo-

nisch van gedachten en het bleek steeds

weer zijn grote liefde voor de natuur die hem

nog door het leven hielp. Zijn laatste omslag-
tekening was die van Pestvogels voor ons ok-

tobernummer van 1984. Maar de lezer van

'Het Vogeljaar’ zal zich ongetwijfeld ook de

vele andere omslagtekeningen van hem in

herinnering houden.


