
 

  De Strandloper 52e jaargang nummer 4, december 2020  7

 
Jelle van Dijk 
 
Op 8 november 2020 overleed Ees Aartse, geboren op 4 
juni 1936 in Rotterdam. Ees was een bevlogen 
natuurliefhebber die veel voor onze vereniging betekend 
heeft. In 2016 werd hij benoemd tot erelid. Omdat veel van 
zijn activiteiten bij veel leden niet meer of ten dele bekend 
zullen zijn, volgt hier een beknopt overzicht van zijn 
bijdragen aan natuurstudie, natuurbehoud en 
verenigingsleven. 
In 1939 verhuisde de familie Aartse naar Noordwijk. Na 
het einde van de oorlog sloot Ees zich aan bij de 
Zeeverkenners. Hier kreeg hij volgens eigen zeggen voor 
het eerst belangstelling voor de natuur. Na zijn aanstelling 
bij de afdeling Financiën van de gemeente Noordwijk 
maakte hij kennis met de heer Schipper van de 
plantsoenendienst die bij hem de belangstelling voor 
planten aanwakkerde. In 1970 sloot hij zich aan bij onze 
vereniging na een lezing in De Rank door Jan P. Strijbos. 
Dit lidmaatschap bleef niet onopgemerkt! Al in het 
voorjaar van 1971 trad Ees toe tot het bestuur om de heer 
Deelder als penningmeester op te volgen. Hij vervulde 

deze functie tot 1977, waarna hij nog tot 1980 bestuurslid 
bleef. 
Naast zijn bestuurstaken in de jaren zeventig stortte Ees 
zich ook op ons verenigingsblad De Strandloper. Hij was 
niet alleen redacteur (1972-1979), maar nam ook de 
technische uitvoering grotendeels op zich. Bovendien 
zorgde hij voor een stroom artikelen, wat anderen 
inspireerde ook de pen ter hand te nemen. In de jaren 
negentig volgde een tweede periode als redacteur (1993-
2000). 
In de loop der jaren heeft Ees 129 artikelen voor ons 
verenigingsblad geschreven. Daarbij waren degelijke 
inventarisatieverslagen, maar ook verslagen van excursies 
en waddenweekenden. Een bijzondere serie vormen zijn 
rapporten over de broedvogelinventarisaties in het Zuid-
Hollandse deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen 
(1979-1988). In het eerste verslag komen we de namen 
tegen van Willem Baalbergen, Frans van den Berg, Bart 
Punt en Herma Veefkind. Ees heeft daarbij vele jaren 
achtereen het duingebied Gijs Kokkieshoek (grenzend aan 
de Langevelderslag) op broedvogels geïnventariseerd. Hoe 
lyrisch kon hij over dit duingebied schrijven! Bekende 
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