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Foto’s van vogelmeester Karel Schot 
 
In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is vanaf 17 april 2010 een kleine tentoonstelling te 

zien van foto’s uit het archief van Karel Schot, de bekende Rotterdamse ‘vogelmeester’. 
Karel Schot (1927-1980) ontpopte zich in de jaren vijftig van de vorige eeuw tot één van 

Rotterdams meest inspirerende natuurkenners. Hij was onderwijzer op verschillende 
Rotterdamse scholen en schreef daarnaast over de natuur in het Rotterdams Nieuwsblad en het 
Vrije Volk. Meester Schot wist door zijn lessen en door de oprichting van een Natuurstudieclub 

vele Rotterdammers al in hun jeugd in aanraking te brengen met de natuur in en om de stad. 
 

Zijn betrokkenheid bij zowel zijn leerlingen als de natuur leidde tot het ontstaan van de befaamde 

‘Vogelklas’ waarin hij samen met kinderen zieke en gewonde vogels oplapte en buiten weer vrijliet. 

Na het onverwachte en vroegtijdige overlijden van Karel in 1980 heeft de hieruit voortgekomen 

Stichting Vogelklas Karel Schot zich ontwikkeld tot één van de modernste vogelopvangcentra van 

Nederland.  

 

Nog steeds denken veel Rotterdammers met warme gevoelens terug aan de tijd dat zij les kregen in de 

Vogelklas van Karel Schot. Om de herinnering aan deze bijzondere Rotterdamse natuur-educator 

levend te houden exposeert het Natuurhistorisch Museum Rotterdam in samenwerking met de 

Vogelklas een selectie van 15 foto’s uit het archief van Karel Schot die zijn blik op de natuur in de 

zich ontplooiende havenstad kenschetst. 

 

‘Karel Schot (1927-1980) - foto’s van de Vogelmeester’ is te zien van 17 april t/m 18 juli 2010. 

___________________________________________________________________________ 
Meer informatie: Kees Moeliker (NMR) 010 2660463 | 06 53778445 

              Monique de Vrijer (Vogelklas) 010 4857847 

 

Beeldmateriaal: http://tinyurl.com/593bl9 

 

De tentoonstelling wordt op vrijdag 16 april 2010 om 18.00 uur geopend door Gerard  

Ouweneel, vogelaar, publicist en goede vriend van Karel Schot. Conservator Kees Moeliker  

toont en vertelt over een aantal zeldzame vogels die dankzij Karel Schot en zijn opvolgers in de  

collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam zijn opgenomen. Vertegenwoordigers van de 

media zijn hierbij welkom. 
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