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Het op het oog weinig tot de verbeelding sprekende 
documentje betreft een dichtbeschreven briefkaart, 
op 27 oktober 1919 vanuit Lochem verzonden naar 
een grote uitgeverij, Verlag Quelle & Meyer, in Leip-
zig in Duitsland. Dit was een bekende en nog steeds 
bestaande uitgeverij, een familiebedrijf, dat in 1906 
in Leipzig was gesticht. Richard Quelle en Heinrich 
Meyer, beiden boekhandelaren, richtten zich vooral 
op het uitgeven van publicaties op het gebied van 
natuurwetenschap en biologie1.
De afzender van de briefkaart is een zekere “de Ko-
ning, Reichssteuereinnehmer Lochem”. Deze meneer 
De Koning woonde volgens het kaartje aan De Bleek 
A276. Hij verzocht om een prijsopgave van een lange 
lijst met boeken, vermeld op de achterzijde van de 
briefkaart. Het gaat vrijwel zonder uitzondering om 
gewichtige Duitse studieboeken over de natuur: ver-
handelingen over allerlei soorten dieren, van prehis-
torische soorten (Tiere der Vorzeit), bijen en wespen 

(Bienen und Wespen) tot bosdieren (Die Tiere des 
Waldes). Ook specialistische botanische studies staan 
in het lijstje vermeld (Lehrbuch der Botanik, Niedere 
Pflanzen, Biologie der Pflanzen, Pfilze der Heimat). 
Zeventien boekwerken in totaal. Opvallende titels zijn 
ook Plankton Prakticum, Das Süszwasseraquarium en 
Die microscopische Kleinwelt der Pflanzenwelt. Van 
sommige boeken vroeg de Koning zelfs prijsopgave 
van meerdere exemplaren. 
De prijsopgave diende tevens als bestelling, want de 
Koning besluit zijn aanvraag met de mededeling, dat 
hij na de prijsopgave te hebben ontvangen snel zal 
betalen door middel van een postwissel of een check. 

Willem de Koning
Wie was deze meneer de Koning, met zijn meer dan 
gemiddelde belangstelling voor de natuur?
Na enig speurwerk blijkt het te gaan om een zekere 
Willem Jacobus Cornelis de Koning, die op 3 april 
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Soms levert een speurtocht op Marktplaats een bijzondere vondst op, opgedoken uit een stoffig 
album of een oude kastlade: een merkwaardig documentje, dat in dit geval een onbekend stukje 
Lochems verleden onthult. Het brengt ons bijna honderd jaar terug in de tijd en verhaalt van een 
voorname rijksambtenaar met een bijzondere belangstelling voor moeder natuur.

De briefkaart, door Willem de Koning in 1919 verstuurd aan uitgeverij Quelle & Meyer in Leipzig (collectie auteur).
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1885 in Amsterdam werd geboren en in 1910 was ge-
trouwd met Agnes Anna Boogaard, geboren in 1887. 
Het jonge paar woonde aanvankelijk in Enkhuizen, 
waar zoon Wouter ter wereld kwam. In 1912 verhuis-
den ze naar Lochem, Willem was hier in augustus van 
dat jaar bij Koninklijk Besluit benoemd tot “ontvanger 
der registratie en domeinen te Lochem”2. Voordien 
had hij dat ambt in Enkhuizen uitgeoefend. Het gezin 
vestigde zich aan de Bleek A276 in Lochem, in het 
bevolkingsregister later vermeld als Oosterbleek 2. 
Dit was één van de grote geschakelde herenhuizen, 
die aan het einde van de negentiende eeuw aan de 
buitenzijde van de gracht waren gebouwd, nabij de 
brug bij de Molenstraat (De Beijer). In Lochem werden 
nog twee zonen geboren, Herman in 1915 en Max in 
1916, en in 1922 nog een dochter, Ellen Agnes. Op 11 
januari 1923 werd op het adres de Duitse dienstbode 
Karoline Dora Höller uit Bochum ingeschreven. Zij 
vertrok weer in augustus 1924, waarschijnlijk omdat 
de familie De Koning Lochem verruilde voor Wage-
ningen, waar Willem hetzelfde ambt zou uitoefenen. 
Vanaf 1930 is hij Inspecteur der Registratie en Succes-

sie in Leiden. Dat ambt combineerde hij hier met het 
aanbieden van een notariële opleiding3. In Leiden liet 
hij zich in 1939 scheiden van Agnes. Hij hertrouwde 
met Dijmphna Maria Schets (1902-1977)  en overleed 
in 1971 in Oegstgeest. In zijn rouwadvertentie wordt 
Willem vermeld als “Oud-inspecteur der Registratie en 
Successie”. 

Natuurliefhebber
Terug naar de oude postkaart uit 1919. Wat deed Wil-
lem de Koning met al die specialistische vakliteratuur? 
Hadden de boeken vanwege hun inhoud zijn speciale 
belangstelling en belandden ze in zijn eigen biblio-
theek? Of handelde hij in deze bijzondere boeken, 
zoals de bestelling van meerdere exemplaren van 
sommige boeken suggereert? Op dat laatste zouden 
ook latere advertenties kunnen wijzen, die hij plaatste 
in het tijdschrift Levende Natuur in 1921 en 1922. 
Hierin bood hij een hele reeks publicaties over flora en 
fauna te koop aan. “Indien na 8 dagen geen bericht, is 
’t gevraagde verkocht. Adres: W.J.C. De Koning, Oos-
terbleek te Lochem”, zo eindigt hij één van de adver-
tenties4.

Willem gebruikte zijn boeken in ieder geval ook voor 
specialistische studie van de natuur. Zijn kennis venti-
leerde hij in diverse artikelen in het eerder genoemde 
tijdschrift Levende Natuur, een in 1896 mede door de 
bekende natuurvorser Jac. P. Thijsse opgericht Neder-
lands-Belgisch tijdschrift voor veldbiologie. Levende 
Natuur bevatte allerlei beschrijvingen van natuurver-
schijnselen en bijzondere veldwaarnemingen. Ook 
werden resultaten van wetenschappelijke onderzoek 
beschreven en was het een belangrijk podium voor 
beschouwingen over natuurbeheer en natuurbe-
scherming. 
Zo schreef De Koning in 1905 en 1906 een driede-
lige serie over de planten- en dierenwereld in de 
“Amstelveensche Poel”5 en in 1907 het artikel “Langs 
het strand”6. De Koning tekende zelf de illustraties 
bij zijn artikelen. Hij was jarenlang actief lid van de 
Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging, de 
latere KNNV, opgericht in 1901 door bovengenoemde 
Thijsse. Deze organisatie stond ook aan de wieg van 
de Vereniging Natuurmonumenten en het IVN, het 
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, tegen-

De Konings bestellijst. Achter de titels staat de prijs in Marken.
De huizen aan de Oosterbleek waar De Koning woonde.
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woordig Instituut voor natuureducatie en duurzaam-
heid. De Koning verzorgde voor de NNV onder meer 
natuurexcursies. 
Hoewel daar tot op heden niets over bekend is, zal 
Willem in zijn twaalf Lochemse jaren, ongetwijfeld 
van de fraaie Achterhoekse natuur hebben genoten 

Tekening, gesigneerd W.d.K. (Willem de Koning) 
in het artikel “De Amstelveensche Poel”, 1905.

Advertenties met te koop aangeboden natuurstudies in Levende Natuur, 1921 en 1922.

en misschien ook wel zijn diepgaande kennis heb-
ben gedeeld in spreekbeurten of ontmoetingen met 
andere natuurliefhebbers in de regio. En één van hen 
was misschien wel de schrijfster Frederike van Uildriks 
(1854-1919), die sinds 1898 in Lochem woonde en 
zich met haar levensgezel Vitus Johannes Bruinsma 
beijverde voor het in Nederland voor een breed 
publiek toegankelijk maken van de volkenkunde en 
de natuurstudie. Het toeval wil dat Frederike en Dr. 
Vitus Bruinsma ook in 1906, kort na De Koning, in het 
tijdschrift Levende Natuur een fraai artikel publiceer-
den met de titel “Kijkjes in de April-flora rondom Nice”, 
naar aanleiding van hun bezoek aan deze Franse stad 
in april 19057. Wellicht kenden Willem en Frederike 
elkaar als actieve leden van de NNV en was er na 
Willems vestiging in Lochem wel intensiever contact. 
Een andere bekende Lochemse natuurvorser, die De 
Koning mogelijk heeft gekend, was de schoolmeester 
Wolter Willem Kolvoort (1859-1945), die rond 1900 
vele artikelen schreef voor Levende Natuur en een 
natuurrubriek met de naam “Kijkjes buiten” had in de 
Lochemsche Courant8. 
Hoe dan ook, de bijzondere activiteiten van deze 
Lochemmers getuigen van de toenemende belang-
stelling voor de schoonheid van de ons omringende 
natuur rond de vorige eeuwwisseling. Het was ook 
de periode waarin het besef ontstond, dat die mooie 
natuur niet zo vanzelfsprekend was en door de opruk-
kende moderne tijd steeds meer onder druk kwam te 
staan. Het verspreiden van natuurkennis in dagbla-
den en laagdrempelige natuurtijdschriften was een 
uitstekend middel om ook het grote publiek de ogen 
te openen.
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