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De natuur van
Het is dit jaar honderd jaar
geleden dat Eli Heimans
overleed. Dat is een mooie
aanleiding om aandacht
te schenken aan deze
belangrijke pionier van de
natuurstudie en –educatie
in Nederland en in NoordHolland in het bijzonder.

● Omslag van de eerste jaargang van het

tijdschrift De Levende Natuur (1896-1897).

● Eli Heimans.

Heimans zou zijn leven lang met overtuiging
in de hoofdstad blijven wonen.

Eli Heimans (1861-1914) en Jac.P.
Thijsse (1865-1945) stonden
samen aan de basis van de moderne
natuurbeweging. Tegenwoordig is
eigenlijk alleen de naam van Thijsse
nog bekend. Dat is niet verwonderlijk. Thijsse overleefde Heimans
ruim dertig jaar en verkreeg in die
tijd faam door zijn Verkade-albums.
Heimans raakte wat in de vergetelheid. Zijn honderdste sterfjaar
vormt aanleiding om hem weer eens
uit de schaduw van Thijsse te halen.

Amsterdam

In 1882 reisde Eli Heimans vanuit
zijn geboorteplaats Zwolle naar
Amsterdam. De opkomende industrie, die zich in die tijd concentreerde in en rondom de grote
steden, bood werkgelegenheid
en zorgde voor een opbloei van
kunsten en wetenschap. De jonge,
leergierige onderwijzer hoopte zich
in deze omgeving verder te kunnen
ontwikkelen.
Eli Heimans werd geboren in een
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orthodox-joodse familie. Van jongs
af aan toonde hij belangstelling
voor de natuur. Eli bezocht de HBS,
maar moest de school voortijdig
verlaten omdat het bedrijf van zijn
vader, een zijdeververij, in problemen kwam door de opkomende
industrie. Om aan de kost te kunnen
komen, volgde hij de opleiding tot
onderwijzer.
Toen hij in Amsterdam arriveerde
was de stad overvol. De fabrieksarbeiders woonden dicht opeengepakt in nauwe straten. De jonge
onderwijzer moest erg wennen aan
de lawaaiige, drukke stad met zijn
stinkende grachten. Hij voelde zich
er aanvankelijk doodongelukkig,
maar ontdekte al gauw dat er in de
directe omgeving nog heel wat aan
natuurschoon te ontdekken viel.
Heimans zou zijn leven lang met
overtuiging in de hoofdstad blijven
wonen. Het stadsbestaan beviel
hem goed vanwege het cultureelwetenschappelijke klimaat. Hij
vond ook dat ‘je de natuur eerst

goed leert waarderen ‘als je er niet
meer dagelijks verkeert’. Maar
ondertussen greep hij wel iedere
gelegenheid aan om naar buiten te
gaan.

Het Sarphatipark

Heimans ontdekte al snel dat
het met de natuurkennis van de
stadskinderen droevig was gesteld.
Het vak Kennis der Natuur was
weliswaar in 1857 verplicht gesteld
voor de lagere school, maar in de
praktijk stelde het natuuronderwijs
weinig voor. De onderwijzers lazen
voor uit saaie boekjes over de drie
rijken der natuur: het plantenrijk,
het dierenrijk en het delfstoffenrijk.
De dorre informatie over even- of
onevenhoevige dieren zei de kinderen doorgaans weinig of niets.
Om het natuuronderwijs te verbeteren schreef de jonge onderwijzer
een nieuw lesboekje, getiteld De
levende natuur. Hij gooide de leer
van de drie rijken overboord en
ging uit van de natuur zelf. Hei-

Eli Heimans
●N
 et als de eerste druk van de Geïllus-

treerde Flora verscheen het Wandelboekje voor Natuurvrienden (1900) met
afgeronde hoekjes om het gemakkelijk
in de jas- of broekzak te laten glijden.
●N
 aast het Heimansdiorama in het

Aquariumgebouw van Artis zijn in
Noord-Holland het E. Heimansmuseum
(Zaandam), de heemtuin De Heimanshof (Hoofddorp) en het Heimanspad
(Crailo en Sarphatipark, Amsterdam)
vernoemd naar Eli Heimans. Het
erfgoed van Heimans word bewaard in
het archief van de Heimans en Thijsse
Stichting in Amsterdam. Foto: Fred
Nordheim.

mans wilde zijn leerlingen laten
zien dat planten en dieren geen
op zichzelf staande individuen
zijn, maar met elkaar levensgemeenschappen vormen. Bij gebrek
aan een echt natuurgebied in de
stad, baseerde hij zijn boekje op
een park, het in 1885 aangelegde
Sarphatipark. Het ging Heimans
niet om het aanleren van feiten. Hij
wilde bij zijn leerlingen belangstelling wekken voor de natuur. Want,
zo was zijn diepste overtuiging,
daar konden ze hun leven lang
plezier van hebben.

Jac.P. Thijsse

In 1893, kort na de verschijning
van zijn lesboekje, maakte Heimans kennis met Jac.P. Thijsse,
een jonge onderwijzer met een
even grote passie voor de natuur
als hijzelf. Samen besloten zij een
serie eenvoudige boekjes te maken
over het leven van planten en dieren
in het bos, in de duinen, in sloot
en plas en andere biotopen. In hun

vrije tijd gingen ze op excursie in
de wijde omgeving van Amsterdam, want zij wilden geen teksten
van anderen overnemen, maar hun
eigen waarnemingen beschrijven.
Al in 1894 verscheen hun eerste
boekje, het eerste deeltje van de
zesdelige reeks Van vlinders, bloemen en vogels. De boekjes waren
vrijwel direct een groot succes.
Dit had ongetwijfeld te maken met
de aantrekkelijke wijze waarop
de boekjes waren geschreven én
geïllustreerd. Aangespoord door
het succes van hun boekjes begonnen Heimans en Thijsse, samen
met een collega, de onderwijzer en
entomoloog J. Jaspers jr, een eigen
tijdschrift: De Levende Natuur. De
lezers van het blad werden aangespoord er zelf op uit te trekken en
hun waarnemingen te publiceren,
een formule die in de praktijk
uitstekend bleek te werken. Hoewel
De Levende Natuur de redacteuren
heel wat werk bezorgde, vonden
Heimans en Thijsse altijd nog tijd

voor nieuwe zaken. Een van de
projecten was het maken van een
determinatiewerk voor beginnende
plantenliefhebbers, gebaseerd
op gemakkelijk waarneembare
kenmerken van planten. In 1899
verscheen hun Geïllustreerde flora
van Nederland, een fraaie, donkergroene gids, met tekeningetjes die
door de beide auteurs zelf waren
vervaardigd. De Flora werd een
jaar later gevolgd door het Wandelboekje voor natuurvrienden. Beide
boekjes vonden gretig aftrek.
Rond 1900 nam in Nederland de
belangstelling voor de inheemse
natuur duidelijk toe. Het was
een opmerkelijk verschijnsel
dat zelfs door tijdgenoten werd
waargenomen. De opbloei van de
belangstelling voor natuurstudie
rond 1900 wordt wel aangeduid
als het biologisch reveil. Binnen
de zich snel uitbreidende kring van
natuurliefhebbers ontstond al gauw
behoefte om zich te verenigen. In
1901 vond de oprichting plaats van ▶
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Heimans richtte zich steeds meer op de
geologie, die hij beschouwde als ‘de moeilijkste,
maar tevens de schoonste en dankbaarste
der natuurwetenschappen’

● In Sloot en Plas (eerste druk, 1895).

Dit populaire deeltje uit de reeks Van
Vlinders, Bloemen en Vogels beleefde
in totaal negen drukken.

de Nederlandsche Ornithologische
Vereeniging. In datzelfde jaar zag
ook de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging (NNV), de
huidige KNNV, het licht. Samen
met H. Heukels en H.W. Heinsius,
twee leraren natuurlijke historie,
vormde Heimans de drijvende
kracht, zowel binnen de landelijke
vereniging als binnen de afdeling
Amsterdam. Hij was een begaafd
spreker die overal volle zalen trok.
Met zijn enthousiasme en kennis
zette hij tal van mensen aan tot
natuurstudie.

Naardermeer

Heimans en Thijsse droegen er
met hun werk ook toe bij dat er in
Nederland in kleine kring interesse
ontstond voor natuurbescherming.
De NNV had ‘het aanwenden van
pogingen om terreinen, die uit een
natuurhistorisch oogpunt belangrijk
zijn, te beschermen’ zelfs in haar
statuten opgenomen. In november
1904 werd bekend dat het Amsterdamse college van b&w het plan
had om het Naardermeer aan te
kopen teneinde de ‘waardelooze,
onvruchtbare plassen’ te bestemmen als vuilstortplaats. Thijsse en
Heimans bonden direct de strijd
aan in hun kolommen in respectievelijk het Algemeen Handelsblad
en De (Groene) Amsterdammer.
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Het hoofdbestuur van de NNV
stuurde een bezwaarschrift aan
de gemeenteraad van Amsterdam.
Daarin werd niet alleen de aandacht
gevestigd op de natuurhistorische
en esthetische waarde van het
Naardermeer, maar werden ook
praktische bezwaren tegen het
plan aangevoerd, onder meer van
hygiënische aard. Half december
1904 kwam het Naardermeer aan
de orde op de raadsvergadering. Bij
de stemming werd het voorstel met
slechts twee stemmen verworpen.
Het Naardermeer was gered.
De natuurliefhebbers beseften echter terdege dat nieuwe bedreigingen
van natuur en landschap zouden
kunnen volgen. Het bestuur van de
NNV belegde daarom in april 1905
een bijeenkomst in Artis voor vertegenwoordigers van organisaties
die mogelijk belangstelling hadden
voor de bescherming van natuur en
landschap. Op de goed bezochte
bijeenkomst werd besloten tot
oprichting van Natuurmonumenten.
In december 1905 werden de
statuten vastgesteld en een bestuur
gekozen. Thijsse, Heukels, Heinsius
en Jaspers jr, alle vier bestuursleden
van de NNV, kregen een plaats in
het bestuur van de nieuwe vereniging. Heimans, die net als zijn
medebestuursleden van de NNV op
de vergadering aanwezig was, werd
gepasseerd. Of dit te maken had
met zijn Joodse afkomst is achteraf
moeilijk vast te stellen.

Zwerfstenen en fossielen

In 1901 vestigde Thijsse zich
met zijn gezin in Bloemendaal.
Vanaf die tijd liepen de wegen van
Heimans en Thijsse wat uiteen.
Ze bleven goede vrienden, maar
gingen ieder meer hun eigen weg.
Heimans richtte zich steeds meer
op de geologie, die hij beschouwde
als ‘de moeilijkste, maar tevens de
schoonste en dankbaarste der natuurwetenschappen’. In de school-

vakanties vertrok hij vaak naar het
Zuid-Limburgse krijtland, waar
hij zich verdiepte in de ontstaansgeschiedenis van het gebied en
in de relatie tussen plantengroei
en bodem. Maar ook dichter bij
huis, zoals in het Gooise Crailo,
maakte hij studie van zwerfstenen
en fossielen. Heimans was een
uitstekend waarnemer die diep
op de zaken inging en verbanden
legde tussen verschijnselen die hij
waarnam. Met zijn vele publicaties
leverde hij (in)direct een bijdrage
aan de wetenschap.

Heimansdiorama

Op 22 juli 1914 stierf Eli Heimans
onverwacht tijdens een meerdaagse
geologische excursie in de Eifel.
Enkele dagen later werd hij onder
grote belangstelling begraven op
de Joodse begraafplaats in Muiderberg. Onder de aanwezigen leefde
de gedachte om het werk van
Heimans voort te zetten. Het plan
was om Heimans’ wens, de oprichting van een Volksmuseum voor
Natuurlijke Historie, in vervulling
te laten gaan. De in 1916 opgerichte
Heimans Stichting slaagde er niet
in voldoende middelen bijeen te
brengen. Uiteindelijk werd het bijeengebrachte som geld besteed aan
de bouw van een groot diorama in
het Aquariumgebouw van Artis.
Het Heimansdiorama, een duinlandschap met vogels, met licht
en geluid, is nog altijd de moeite
waard om te bezichtigen.
Voor meer informatie zie het onlangs
verschenen boekje:
Eli Heimans. Uit de schaduw van Jac. P.
Thijsse, door Marga Coesèl.
Amsterdam, Heimans en Thijsse Stichting, 2014. € 15,- , incl. verzendkosten.
Bestellen via:
www.heimansenthijssestichting.nl
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