
Ziegler, Franciscus Xaverius Wilhelmus Josephus. -
Hoffotograaf. - Geb. 3 Sept. 1893 te Harderwijk als zoon
van Mathias Robert Z., geb. 31 Deo. 1863 en Alida Ge-
rarda Johanna Bult, geb. 10 Juni 1870. - Op 6 Febr. 1934
trad Z. in het huwelijk met Margaretha Johanna Maria
Cooymans, geb. 17 Nov. 1911, die het leven schonk aan
Mathias Robert Maria, geb. 11 Mei 1935; Margrieta Hu-
berta Maria, geb. 28 Juni 1936 en Franz Willem Maria,
geb. 29 Mrt. 1938. In 1912 is Z. met de fotografie begonnen;
hij was aanvankelijk bij zijn vader werkzaam en nam later
les bij Goudsmit te Enschede, die hem in zeer korten tijd
de geheimen der fotografie bijbracht. Vandaar ging hij
naar Deutmann, hoffotograaf te 's-Gravenhage, alwaar hij
met tusschenpoozen tot 1919 werkzaam was. Daarna heeft
hij ongeveer l J jaar het bedrijf van Goudsmit te Enschede,
die inmiddels overleden was, geleid. In 1921 zette hij zijn
studiën voort aan de Hoogeschool voor fotografie te Mün-
chen. Na deze studiën vestigde hij zich te Zwolle en werd
medefirmant in het bedrijf van zijn vader. In 1927 nam
zijn firma het atelier over van wijlen Deutmann, hoffoto-
graaf te 's-Gravenhage, over en nam hij de leiding van dit
bedrijf op zich. Al zeer spoedig viel hem de eer te beurt
dat leden van het Koninklijk Huis voor hem poseerden.
Hij heeft ettelijke beschouwingengepubliceerd,o.a.overhet
gebruik van kunstlicht in de fotografie en een eigen druk-
procedé uitgewerkt. De Royal Photographic Society of
Great-Britain benoemde hem in 1925 tot A.R.P.S. In Ï937
werd hij door de Royal Photographic Society te Londen
uitgenoodigd tot het geven van een lezing over het ge-
bruik van Monochromatisohe lichtbronnen, waarvan hij
de bruikbaarheid na jarenlange proefnemingen had aan-
getoond. Hij is drager van de herinneringsmedaille, uitge-
reikt ter gelegenheid van het huwelijk van H.H.K.K.H.H.
Prinses Juliana en Prins Bernhard. - Tot zijn liefhebbe-
rijen behooren schilderen en muziek. - Alexanderstraat 12,
's-Gravenhage.


