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Wie Was....? nr. 18
Bram Middelhoek
Het populairste deeltje
uit de reeks Van Vlinders,
Bloemen en Vogels van
Heimans en Thijsse is
ongetwijfeld In Sloot en
Plas. Het verscheen in
1895 en werd tot halverwege de twintigste eeuw
vele malen herdrukt.
Het boekje, met z’n vrolijke omslag en illustraties,
zette tal van jongeren aan
tot natuurstudie.
Een van hen was Bram Middelhoek. Hij kreeg In Sloot
en Plas als kleine jongen cadeau en werd er levenslang
door geïnspireerd.
Abraham Middelhoek werd in 1906 in Zwijndrecht
geboren als telg van een kunstzinnige familie. Na de
kunstacademie in Rotterdam te hebben gevolgd gaat
hij werken in Enschede, eerst als tekenleraar op de
ambachtschool en later als directeur van de Academie
voor Kunst en Industrie die in zijn tijd wordt opgericht.
Als kunstenaar krijgt Middelhoek faam door zijn ontwerpen en schilderingen van kerkramen.
Middelhoek wijdt zich niet alleen aan de kunst
maar ook, en met overgave, aan de natuurstudie. Zijn
aandacht gaat vooral uit naar de zogeheten lagere
planten en dieren: paddestoelen, schimmels, kwalletjes, mosdiertjes, flagellaten en algen. In de weekenden struint hij de omgeving van zijn woonplaats
af om materiaal te verzamelen dat bij thuiskomst
liefdevol en met oog voor detail wordt getekend en
geschilderd. Dit resulteert onder meer in een serie
prachtige aquarellen van paddestoelen.
Maar het liefst vertoeft hij aan de waterkant. Met
zijn zelfgemaakte planktonnet speurt hij naar het leven
in vijvers en plassen. Anders dan Heimans en Thijsse
besteedt hij veel aandacht aan microorganismen en
werpt zich met enthousiasme op de microscopie. Na de
oorlog studeert hij ook nog enige jaren biologie, maar
stopt na het kandidaats om de bestuursfunctie aan de
Academie te kunnen aanvaarden.
Middelhoek publiceert zijn vondsten eerst in artikelen, in De Levende Natuur en andere bladen. Later
ook in boeken. Zijn eersteling verschijnt in 1941 met
de veelzeggende titel Ontdek een nieuwe Wereld, drie
jaar later gevolgd door Microwereld en in 1947 door
Een Vijver in Nederland, gebaseerd op zijn onderzoek
van de vijver op het voormalige landgoed Het Wooldrik
(nu park) in Enschede. Middelhoek was niet altijd zo’n
vlotte verteller als Heimans en Thijsse, maar zijn boeken
vallen op door hun illustraties, de vele pentekeningen
en de fraai gekleurde aquarellen. Daarmee inspireerde

Middelhoek op zijn beurt weer de jongere
generatie.
Door zijn biologisch onderzoek komt
Middelhoek in contact met deskundigen
in binnen- en buitenland. Dit leidt vaak tot
vruchtbare samenwerking, zoals de uitgave
van een boek over paddestoelen en een over
Nederlandse bloedzuigers. In beide gevallen
zorgde Middelhoek voor de illustraties. De
betekenis van goede en aantrekkelijke illustraties in natuurhistorische publicaties kan
niet licht onderschat worden. Kunstenaars als
Middelhoek spelen een belangrijke rol in de
popularisering van de natuurstudie.
Na de dood van Middelhoek, in 1968,
werd er een tentoonstelling gewijd aan zijn
werk in het natuurmuseum in Enschede. Dit
museum is enkele jaren geleden opgegaan in
het museum Twentse Welle. Daar bevinden
zich thans zijn publicaties, tekeningen en
aquarelen. De boeken van Middelhoek zijn
ook aanwezig in de bibliotheek van de Heimans en Thijsse Stichting.

De Heimans en Thijsse
Stichting beheert een
bibliotheek en een archief met materiaal
betreffende de ontwik
keling in het denken
over en het omgaan met
de natuur.
Activiteiten op deze
terreinen worden be
vorderd door o.m het toe
kennen van de Heimans
en Thijsse Prijs.
		Men kan donateur
van de Stichting worden
door EUR 20,- (instel
lingen minimaal EUR
65,-) over te maken op
postgiro 3831069 t.n.v.
Heimans en Thijsse Stichting,
Amsterdam, onder vermelding
van ‘donatie’. Men ontvangt
dan de Nieuwsbrief en uitnodi
gingen voor manifestaties.

Marga Coesèl

Website

Bron o.a. P. Venema (1987) A. Middelhoek,
de geleerde kunstenaar. Jaarboek Twente
26:133-140
Mijn Tuinparadijs
Mijn Tuinparadijs is een kleinschalige organisatie die zich bezighoudt met diervriendelijke tuininrichting: zowel zoogdieren en
vogels als vlinders, libellen, amfibieën en
reptielen, vinden daardoor beschutting,
voedsel en nestgelegenheid in onze stads- en
dorpstuinen. Mijn Tuinparadijs is een initiatief van de kunstenaar en natuurbeschermer
Erik van Ommen te Vries en de KNNV Uitgeverij. Op de website www.mijntuinparadijs.nl worden tuineigenaren opgewekt
hun eigen stads- of dorpstuin tot leven te
brengen, dat wil zeggen natuurvriendelijk
te maken. Via een vragenlijst kan men nagaan in hoeverre dit streven al geslaagd is
dan wel bereikt kan worden.
Ook heeft de KNNV Uitgeverij het
prachtig geïllustreerde boekje Mijn pastorietuin door Erik van Ommen en Wilma
Brinkhof uitgegeven (ISBN 9789050113212,
72 pp; Prijs € 14,95, Ledenprijs € 12,95).
Deze tuin staat tevens model voor een tuinparadijs.
.
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