
Bi] de honderdste geboortedag van E. Heimans 
(28 februari 1861 — 22 juli 1914) 

FOP, I, BROUWER. 

Op de titelpagina van ons tijdschrift „De 
Levende Natuur" kan men lezen, dat het 
werd opgericht door E. Heimans, J. Jas
pers en Jac. P. Thijsse. Het was vooral 
E. Heimans. die de stoot gaf tot de op
richting van het tijdschrift, waarvan de 
eerste aflevering in maart van het jaar 
1896 verscheen. Nu het op 28 februari 
honderd jaar geleden was, dat deze Hei
mans het levenslicht aanschouwde, lijkt 
het ons dienstig een ogenblik stil te staan 
bij deze figuur, die in vele opzichten van 
zo grote betekenis is geweest voor land 
en volk van Nederland. 
Wanneer wij in het jaar 1961 de naam 
E. Heimans noemen, denkt iedere na
tuurliefhebber onwillekeurig aan de be
kende boekjes van Heimans en Thijsse, 
die na de laatste oorlog bij Ploegsma in 
Amsterdam in geheel nieuw gewaad ver
schenen zijn. Zijn gedachten gaan ook uit 
naar de Heimans-groeve in het Geuldal 
in Zuid-Limburg. waar Heimans zo graag 
rondzwierf en waar hij zijn onvolprezen 
„Uit ons Krijtland" geschreven heeft. 
Men denkt ook aan het fraaie Heimans-
diorama in het Zoölogisch Museum te 
Amsterdam en wellicht ook aan de „Hei
mansstichting", die samen met het „Thijs-
sefonds" telkenjare enkele Heimans en 
Thijsse-prijzen uitlooft voor verdienstelijk 
veldbiologisch werk of andere werkzaam
heden, die de geest ademen van het werk 
van Heimans en Thijsse. 
Eli Heimans werd op 28 februari 1861 ge
boren aan De Dijk te Zwolle, waar zijn 
ouders een zijdeververij bezaten. Hij be
zocht de lagere school in zijn geboorte

plaats en reeds op die leeftijd heeft hij 
blijk gegeven van een grote belangstelling 
voor het gehele natuurgebeuren. De om
geving van het toenmalige Zwolle bood 
hem ook volop de gelegenheid tot het 
maken van kleine zwerftochten en in vele 
van zijn latere geschriften vinden we het 
een en ander terug van de wandelingen, 
die hij in die dagen ondernomen heeft. 
Door de opkomst van de grootindustrie 
ging het niet goed met de zijdeververij en 
Eli, die op de h,b,s. ging met de bedoe
ling om naderhand scheikunde te gaan 
studeren, moest van de school genomen 
worden om in het bedrijf te komen hel
pen, Hij moest „de boer op" om verfgoed 
te gaan halen en zo maakte hij te voet 
lange wandelingen, die hem tevens de 
gelegenheid boden om in de natuur rond 
te kijken. Ook van deze zwerftochten 
vinden we veel terug in zijn latere publi-
katies. Men denke in dit verband aan het 
prachtige verhaal van Kruiden-Marie in 
het boekje „Hei en Dennen", dat Hei
mans samen met Thijsse schreef. 
Heimans gaf echter de moed niet op en 
hij bezocht de avondschool, in de hoop 
langs deze weg te kunnen slagen voor de 
akte hulp-onderwijzer. Op deze wijze 
kwam hij bij het onderwijs terecht, eerst 
te Zwolle, daarna, in 1882, te Amsterdam, 
waar hij tot zijn overlijden bij het onder
wijs werkzaam was, 

In het jaar 1888 huwde hij te Zwolle met 
zijn nichtje Betje Stibbe, uit welk huwelijk 
twee kinderen geboren werden: Jacobus 
Heimans. tot voor kort hoogleraar in de 
plantkunde aan de Gemeentelijke Uni-
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versiteit van Amsterdam en redacteur van 
dit tijdschrift, en Henriette Elisabeth Hei
mans, laatstelijk lerares aan het lyceum te 
Almelo. 
Na zijn huwelijk met Betje Stibbe, die op 
2 maart 1960 in de leeftijd van bijna 
honderd jaar overleed, schreef Heimans 
een van de beste jongensboeken, die ooit 
geschreven zijn: Willem Roda, welke uit
gave in 1956 nog een elfde druk beleefde! 
Vele jonge Nederlanders hebben van dit 
boek genoten en niet minder de leerlingen 
van Heimans zelf, wanneer de schrijver op 
school uit dit boek ging voorlezen, 
Belangrijker was wellicht nog zijn boekje 
„De Levende Natuur", dat in 1893 ver
scheen en dat een handleiding was bij het 
biologie-onderwijs op de lagere school. 
Het houden van schoolwandelingen speel
de daarbij een grote rol en Heimans deed 
in alle opzichten een frisse wind waaien 
door het biologie-onderwijs op de lagere 
scholen van die dagen. Hij was zijn tijd 
in dit opzicht zeer ver vooruit. 
Naderhand groeide dit kleine boekje uit 
tot een grote „Handleiding" in vier dikke 
delen, die vele malen een herdruk beleef
de en waarmee vele generaties van on
derwijzers hun voordeel deden. 
Heimans had ook een belangrijk aandeel 
in het pedagogisch réveil van die dagen 
en het was een bijzonder gelukkige sa
menloop van omstandigheden, dat juist 
in die tijd Jac, P. Thijsse van Texel naar 
de hoofdstad terugkeerde, waar hij Hei
mans op een pedagogische bijeenkomst 
ontmoette (1893). Thijsse kende toen 
reeds het bovengenoemde boekje „De 
Levende Natuur" van Heimans, In dit 
boekje speelde vooral het Sarphatipark te 
Amsterdam een belangrijke rol en Thijsse 
gaf Heimans in overweging soortgelijke 
boekjes over andere levensgemeenschap
pen te doen verschijnen. Het antwoord 

van Heimans was: „laten we dit samen 
doen" en vanaf dat ogenblik begon een 
trouwe en opgewekte samenwerking, die 
allereerst resulteerde in de bekende serie 
Heimans en Thijsse-boekjes: Langs dij
ken en wegen (1894), In sloot en plas 
(1895), Door het rietland (1896), Hei 
en dennen (1897), In de duinen (1899) 
en In het bos (1901), die alle verscheidene 
herdrukken beleefden. 
Samen schreven ze ook het Wandelboekje 
(1900) en een werkje over het Vondel
park (1901). Ondertussen verscheen in 
1899 de bekende Geïllustreerde Flora — 
waaraan ook Heinsius meewerkte .— die 
nog steeds herdrukt wordt. Al deze wer
ken werden door de schrijvers zelf van 
tekeningen en andere illustraties voor
zien, Er moest dus wel bijzonder hard 
gewerkt worden en wie de tekeningen 
van Heimans bekijkt, zal beseffen met 
hoeveel liefde hij al deze arbeid verrichtte. 
Het was vooral ook de rusteloze Heimans, 

Fig. 1. E. Heimans op latere leeftijd. 
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die de stoot gaf tot de oprichting van het 
tijdschrift „De Levende Natuur ". De be
tekenis van dit blad, dat gelukkig nog 
steeds verschijnt, is voor de ontwikkeling 
van de veldbiologie in ons land bijzonder 
groot geweest. Tot aan zijn dood heeft 
Heimans regelmatig in dit blad gepubli
ceerd en getekend. Allerlei belangrijke 
vondsten vonden er een plaats in en steeds 
meer contacten met andere natuurvrienden 
kwamen er door tot stand, Bernink, de 
latere stichter van het museum „Natura 
Docet" in Denekamp, dat binnenkort zijn 
vijftigjarig bestaan gaat vieren, publiceer
de zijn eerste artikelen in dit tijdschrift. 
Overal in ons land kwam er meer belang-

Fig. 2. Een door Heimans vervaardigde 
tekening voor de Geïllustreerde Flora van 
Nederland. 

stelling voor de natuurstudie en in vele 
plaatsen werden natuurhistorische vereni
gingen opgericht. Uit deze verenigingen 
is naderhand de Kon Ned. Nat. Hist. 
Ver. voortgekomen, die op haar beurt 
weer de stoot heeft kunnen geven tot de 
oprichting van de Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten in Nederland. 
Directe aanleiding tot de oprichting van 
laatstgenoemde vereniging waren de plan
nen van het toenmalige gemeentebestuur 
van Amsterdam om het Naardermeer aan 
te kopen en met stadsvuil te dempen. De 
plannen van B. en W , vonden geen door
gang en ongetwijfeld hebben de fel ge
stemde artikelen van Heimans in „De 
Groene" en van Thijsse in „Het Handels
blad" daar het hunne toe bijgedragen. 
Honderden bijdragen schreef de onver
moeibare Heimans voor „De Groene", 
elke week één, en ook dit werk heeft hij 
tot zijn dood kunnen volhouden. Onder
wijl ging de belangstelling van Heimans 
steeds meer in geologische richting, zoals 
men bij lezing van zijn latere artikelen in 
„De Levende Natuur" en in „De Groene" 
duidelijk kan bemerken Men zou de jaren 
na 1910 wel zijn geologische jaren kunnen 
noemen. Het reeds genoemde „Uit ons 
Krijtland" verscheen in 1911, het „Gco-
logieboekje" in 1913. 

Gedurende de paasvacantie van 1911 vond 
hij in de naderhand naar hem genoemde 
groeve bij Epen het eerste mariene fossiel 
uit het Limburgse Carboon. Deze belang
rijke vondst werd een prikkel tot een her
nieuwd en grondiger onderzoek van ons 
Carboon. 
Het ligt voor de hand, dat het mij niet 
mogelijk is in het korte bestek van dit ar
tikel alle werkzaamheden en alle verdien
sten van Heimans recht te doen weder
varen. Talrijke spreekbeurten werden door 
hem vervuld en in vele besturen had hij 
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zitting. Het was waarlijk geen wonder, 
dat hij langzamerhand overbelast werd 
met allerlei werk en de gevolgen bleven 
dan ook niet uit. Hij was dikwijls ver
moeid, doch niettemin spaarde hij zich zelf 
niet. Toch zijn deze grote inspanningen 
hem tenslotte noodlottig geworden en zo 
overleed hij op 22 juli 1914 tijdens een 
excursie van het Geologisch Mijnbouw-
kundig Genootschap in de Eifel te Gerol-
stein, 
Zelden heeft er in ons land een hoofd der 
school geleefd, die zoveel invloed heeft 
gehad op het gehele Nederlandse volk in 
al zijn geledingen. Talrijke verenigingen 
vonden in hem een steunpilaar. Het on
derwijs profiteerde van zijn gaven van 
hoofd en hart, die hun neerslag vonden in 
zijn vele publikaties op onderwijsgebied. 
Het door hem en enkele tijdgenoten op 
gang gebrachte biologisch réveil is van 
verstrekkende betekenis geweest voor volk 
en v/etenschap. 

Een omvangrijk proefschrift aan zijn leven 
en werken gewijd, legt getuigenis af van 
zijn onuitblusbare werkkracht, zijn vak
manschap, zijn grote liefde voor de na-

Afplaggen en afstemmen. In de rubriek ,,Korte 
Mededelingen" van november 1960, beschrijft de 
heer Laarman het verschijnen van een kiemplanten-
populatie van Pinguicula vulgaris op een vers af-
geplagde plek in de Hortus ,,de Wolf". De schrij
ver zocht naar een verklaring voor dit verschijnsel 
en hij stelt daartoe, vragenderwijs, de mogelijkheid, 
dat de betreffende zaden voordien ter plaatse in de 
bodem waren gezakt. Deze zaden zouden dan af
komstig kunnen zijn van vetbladplanten, die daar 
vroeger hebben gestaan. 

Gezien de aanwijzingen, die men tegenwoordig 
heeft, dat ook stuifmeelkorrels in de loop der jaren 
steeds dieper in de grond kunnen wegzakken, lijkt 
deze mogelijkheid niet helemaal uitgesloten. 
Toch is bij zaden deze gang van zaken m.i. in het 

tuur en voor de medemens, zijn onschat
bare betekenis voor wetenschap en cul
tuur ! ) . 
Ter gelegenheid van zijn honderdste ge
boortedag wordt er in de E. Heimans-
school aan de Notweg 32, Tuinstad Os
dorp te Amsterdam een tentoonstelling 
georganiseerd, die kosteloos toegankelijk 
is. Zij is geopend van 1 tot en met 8 maart, 
van 19-21 uur, op zaterdag 4 maart ook 
van 15-17 uur. 
Deze tentoonstelling zal te zien geven: 

1, Amstelland in Heimans-verband, 
2, Het tijdsgewricht waarin Heimans leef

de (onderwijs, maatschappelijk leven, 
invloed van Heimans op onderwijs en 
natuurstudie e t c ) . 

3, Een uitwerking van verschillende idee-
en, die Heimans destijds lanceerde. 

i) „Leven en werken van E. Heimans en de op
bloei der natuurstudie in Nederland in het begin 
van de twintigste eeuw" door Dr. Fop. I. Brou
wer. De Uitgeverij ] . B. Wolters te Groningen stelt 
dit boek ter gelegenheid van de honderdste geboor
tedag van Heimans beschikbaar tegen een aanzien
lijk verlaagde prijs, namelijk voor ƒ 10.—. Het werk 
telt 400 bladzijden en ruim 50 illustraties. 

algemeen niet erg waarschijnlijk, mede gelet op de 
ervaringen, die wij tot nu toe hebben opgedaan bij 
afplag-experimenten in natuurgebieden. Een over
eenkomstig verschijnsel, maar dan bij Samolus va
lerandi, werd vorig jaar waargenomen in de boe
zem van het Veerstalblok bij Gouderak. Een na
dere beschouwing hierover kan de lezer vinden in 
het eerstvolgende nummer van het Corresponden
tieblad voor Floristiek en Vegetatiekunde. 
Onder hen. die zich voor dit geheimzinnige op
treden van kiemplanten interesseren, zijn nog al 
wat aanhangers van, wat men zou kunnen noe
men: „het geloof aan begraven zaden". Zij zien 
in het proces van de disseminatie als het ware één 
groot begrafenis-ritueel. Ook dit is weer een voor
beeld van de manier van denken, die in de hier-

Vragen en korte mededelingen 
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