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Hein Rijven

Hein’s veelzijdigheid was spreekwoordelijk.
Hij had belangstelling voor vele facetten van

wetenschap, kunst en religie. Hij bedreef

talloze sporten en muntte o.a. uit in turnen,

judo en bergklimmen. Hij maakte reizen

naar Pakistan, (hij bezocht o.a. de Hunza’s),

India, Nepal, Mexico, de Far Oer en maakte

deel uit van de 'Nederlandse Spitsbergen
Expeditie 1972.’

Reeds zeer jong toonde hij belangstellingd

voor de natuur en vogels in het bijzonder.
Dit zou leiden tot een grote kennis van

oecologie en ornithologie, maar ook tot een

grote betrokkenheid bij het behoud van

natuur en milieu. In 1965 behoorde hij tot de

initiatiefnemers van wat het ’Vogelpopula-
tie-Onderzoek Ockenrode’ zou worden. Hij

zette zich de laatste jaren zeer in voor het

behoud van de Westlandse duinen tussen

Monster en Den Haag. Vlak voor zijn dood

nam hij nog actief deel aan de strijd tegen
de jacht op vogels en andere dieren in

Nederland.

Wij verliezen in Hein een fijne en trouwe

vriend. Een vriendschap waarop wij trots

zijn. Zijn karakter kenmerkte zich door

opofferingsgezindheid, hartelijkheid en

standvastigheid. Dag en nacht stond Hein

klaar om anderen in hun moeilijkheden bij te

staan. Een moedig man die leefde in

overeenstemming met zijn idealen. Wij zijn
Hein zeer dankbaar voor alles wat hij voor

ons deed. Op 14 september j.l. woonden

zijn vrienden een eucharistieviering bij en

hielden zich daarna enige tijd gezamenlijk
op.

Namens de vrienden van het ’Vogelpopulatie-On-
derzoek Ockenrode.’ Norman van Swelm

Het nummer dat voor u ligt is het idee

van onze vriend Hein Rijven. Hij noemde

het: het ’Atlantisch’ nummer. Hein Rijven

kwam op 10 juli 1975 op de Grivola in het

Italiaanse Nationale Park Gran Paradiso bij

een klimongeval om het leven.

Hein werd op 22 september 1943 in Den

Haag geboren. Hij bracht er zijn jeugd door

en doorliep er de middelbare school. Na zijn
militaire dienst ging hij medicijnen studeren

in Leiden. In 1973 haalde hij zijn doctoraal

examen.
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