
Een groene wereld in gedrukte vorm 

'Groene' antiquariaten, archieven, boekwinkels, bibliotheken en uitgeverijen 

Willy Leufgen 

Boeken: ze nemen je mee naar 
andere tijden, ruimten en sferen, je 
kunt er veel uit leren of ze gewoon 
naast je neer leggen, je hoeft er 
geen stap voor te verzetten en kunt 
bijvoorbeeld toch door 'Kew Gar
dens', 'Thijsse's Hof' of het 'Thijsse
park' wandelen of eindelijk aan de 
weet komen, hoe je zo'n vijver 
hoort aan te leggen: boeken lezen 
het kan elke dag, bijna overal en je 
raakt nooit uitgelezen - een heer
lijke verslaving! 

Ik wil graag in het vierde deel van 
onze serie over het heemtuin-net
werk: een aantal adressen noemen 
en routes uitstippelen, die leiden 
naar die fractie van de boeken
schat, waarin tuinen en natuur(-his
torie) een voorname rol spelen. 

Antiquariaten
 
In Soek & Soek, een handige gids
 
voor antiquariaten en tweedehands
 
boekwinkels in Nederland (en daar
 
ook overal voor f 14,95 verkrijg

baar), staan niet minder dan 471
 

van deze winkels beschreven. 
De in het kader genoemde antiqua
riaten hebben zich op 'natuur' en/of 

- A. Asher & Co. (c) Amsterdam,
 
020-6222255
 

- Boekenhof, Emmen, 05910-10858
 
- Bremberg (c) Aalst-Waalre, 04904

13243
 
- Cosmos (c), Lange Hofstr. 11, 7201
 

HS Zutphen, 05750-19729
 
- van Hoorn (c), Nieuwstad 40, 6811
 

BL Arnhem, 085-430018
 
- van Hoorn (c), Nieuwstr. 38, 7411
 

LM Deventer, 05700-45203
 
- van Hoorn (c), De Brugstr. 5, 5361
 

GT Grave, 08860-76525
 
- van Hoorn (c), Houtstr. 35, 6511 JK
 

Nijmegen, 080-223772
 
- A. Kok (c), Oude Hoogstr. 14-18,
 

1012 CE Amsterdam
 
020-6231191
 

- Jan Meemelink, Den Haag (c), 070

3240536
 

- Moby Dick (c), Sehoolstr. 31, 2202
 
HD Noordwijk, 01719-19498
 

- Prikkebeen, Nieuweburen 131,
 
8911 EZ Leeuwarden,
 
058-152365
 

- Hans R. Russer (c) Maarssenbroek,
 
03465-68356
 

- scterma (c) Zutphen, 05750-14912
 
- Julius Steiner (c) Amsterdam, 020

6070118
 
- Stokroos (c) Zutphen, 05750-12658
 

(na 19.00 uur)
 
- Timbuetoo (el, Kleine Kromme
 

Elleboog 6, 9712 BS BP Gronin

gen, 050-1431 62
 

- Universal Book, Oegstgeest, 071

170208
 

'tuinen' gespecialiseerd. Van de on

derstreepte adressen kunnen we
 
dat zonder meer uit eigen ervaring
 
bevestigen.
 
Bij het merendeel van de antiquari

aten kunt u overigens telefonisch of
 
schriftelijk een uitvoerige catalogus
 
aanvragen (c); daar waar een com

pleet adres isaangegeven kunt u
 
ook een winkel bezoeken.
 

Archieven
 
Een onmisbaar archiet voor liefheb

bers op het gebied van natuuredu

catie, veldbiologie en natuurbe

scherming vindt u in Amsterdam in
 

het Hugo de Vries Centrum, Planta

ge Middenlaan 2c, 020-6228115,
 
nl. de Stichting Heimans en Thijs

sebibliotheek en -archief.
 
U vindt er - na afspraak - een col

lectie boeken van en over E. Hei

mans en Jac. P. Thijsse en hun
 
geestverwanten, zoals F.W. van
 
Eeden, J. Nijkamp, N. Tinbergen en
 
V. Westhoff, maar ook natuurhisto
rische en natuurbeschermingstijd
schriften, zoals "De Levende Na
tuur" en "De Wandelaar", tijdschrif
ten- en krantenartikelen, schets
boeken, dagboeken, brieven, foto's 
enz., collecties (glas-)negatieven 
en oude geluidsbanden. 

Omslag van een in 1914 verschenen 
boek van Jac. P. Thijsse en E. Heimans. 

Het archief voor heem- en natuur
tuinvrienden bevindt zich nog volop 
in ontwikkeling en moet nog toe
gankelijk gemaakt worden voor een 
groter publiek: het archief Harsha
gen. Bouwend op een fundament 
van duizenden documenten, die de 
heer Harshagen uit Bergen op 
Zoom aan de voorloper van Stich
ting Oase schonk, groeit het archief 
nog dagelijks met artikelen, boeken 
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e.d. uit eigen collectie en door gif
ten van talrijke vrienden en colle
ga's. We zullen ons best doen , dit 
archief zo gauw mogelijk voor velen 
'open te leggen'. 

Bibliotheken 
Enkele standaardboeken uit de 
(heem)tuinliteratuur, veldgidsen , al
lerlei mooie 'kijkboeken' over flora 
en fauna vindt u haast wei in iedere 
openbare bibliotheek. Een boek 
b.v. als "Natuurtuinen en -parken" 
van Gar Londo ben ik nag in elke 
openbare bibliotheek tegengeko
men en zelfs een 'officieus' boekje 
als de "Oase-Heemtuingids" kunt u 
in 104 openbare bibliotheken uitle
nen! 
Bij heel bijzondere, moeilijk ver
krijgbare boeken kunt u altijd nag 
proberen gebruik te maken van de 
service die elke bibliotheek kent, 
namelijk het door u gewenste boek 
in andere bibliotheken voor u aan 
te vragen. 

Naast open bare bibliotheken be

staan er natuurlijk oak nag vakbi

bliotheken van 'groene opleidin

gen', natuur- en milieuorganisaties,
 
natuurmusea, natuur- en milieuedu

catieve centra, provinciale consu

lenten natuur- en milieueducatie
 
enz., plekken die vaak minder ge

sloten blijken te zijn, dan je in eer

ste instantie zou denken.
 
Gewoon langsgaan of bellen!
 
Zo leende ons onlangs b.v. de bibli

otheek van het Centraal Bureau
 
voor de Statistiek drre weken lang
 
gratis het "Botanisch basisregister"
 
ter inzage uit, en maakten we enke

Ie keren gebruik van de bibliotheek
 
van de Landbouwuniversiteit Wa

geningen.
 

Boekwinkels en -handel
 
In de onmiddellijke nabijheid van de
 
Stichtinq Heimans en Thijsse biblio

theek en -archief bevindt zich even

eens een boekhandel met uitslui

tend uitgaven over natuur en mi

lieu: MilieuBoek.
 
Hier vindt u een assortiment boe

ken van ruim 3000 titels in de Ne

derlandse, Duitse en Engelse taal,
 
maar oak posters, spelen , casset

tes , cd's e.d.
 
De winkel van MilieuBoek kunt u
 

--~
 
MILIEUBoEK 

van ma. tim vrij 9.00-17.00 uur be
zoeken, maar net is oak mogelijk 
een abonnement op de tweemaal 
per jaar verschijnende cataloqus te 
nemen (tegen administratie- en ver
zendkosten) en gebruik te maken 
van de verzendhuis-functie van Mi
lieuBoek. 
MilieuBoek verzorgt oak de distri
butie van Stichting Natuur en Milieu 
en Milieudefensie en fungeert als 
verkooppunt van Natuurmonumen
ten, Vogelbescherming, KNNV, IVN 
e.v.a. 

Bij bovengenoemde organisaties 
kunt u overigens oak terecht in ei
gen 'Groene winkels' (b.v. "Veld
winkel" van de KNNV, bezoekers 
centra van "Natuurmonumenten") 
met een aantal artikelen, die u vaak 
in andere winkels niet aantreft. 
In het handboek van "Natuurmonu
menten" vindt u de meest complete 
lijst van 'groene verkooppunten' 

Handboek NATUUR 
MONUMENTEN
 

naluur- ell wrlndelgebi€den '" Ne<Jedalld 

(bezoekerscentra, NME-centra, na
tuurmusea e.d .) . Dit Handboek 
krijgt ieder lid van Natuurmonumen
ten gratis thuisgestuurd. 

Boekwinkels, die een bijzondere
 
naam hebben opgebouwd in 'groe

ne (tuin)kringen':
 
- Architectura & Natura, Leliegracht
 
44, 1015 DH Amsterdam, 020

6236186,
 
- Boerhaave Press (tevens antiqua

rische afdeling), postbus 1051,
 
2302 BB Leiden,
 
- Interbook, Patersstraat 5, 5801
 
ATVenray, 04780-12114.
 

Bij aile adressen kunt u uitgebreide
 
catalogi bestellen en verzendt men
 
boeken door het heIe land.
 
Uiteraard kunt u oak bij iedere 'be

tere boekhandel' in uw gemeente
 
elk leverbaar boek bestellen, maar
 
uitgebreid inkijken, rondneuzen ... is
 
vaak een ander verhaal.
 

Uitgeverijen
 
Er zijn in Nederland en Vlaanderen
 
talrijke uitgeverijen van het 'groene
 
boek': kleine ambachtelijke, maar
 
oak steeds vaker gigantische boek

leveranciers. De markt lijkt me gra

ter dan ooit en ik kan het mij en u
 
daarom besparen, hiervoor gratis
 
reclame te maken,
 
Om zich niet helemaal binnen het
 
enorme aanbod te verliezen vindt u
 
in veel boekwinkels catalogi, waarin
 
b.v. "De Boekhandels Groep Ne
derland" (een verbond van een 
tiental grate boekwinkels in de gra
te steden van Nederland) of een 
van de vele uitgevers tuinboeken 
netjes gesorteerd aanbieden . 

De Uitgeverij KNNV geeft regel
matig een uitgavenlijst met alhaar 
leverbare boeken en brochures uit: 
030-314797, maar oak bijvoorbeeld 
bij de Stichting Landelijk Overleg 
Natuur- en Landschapsbeheer te 
Utrecht, 030-340777 en het IVN , 
020-6228115 kunt u zo'n uitgaven 
lijst bestellen. 
Stichting Oase is daar nag lang niet 
aan toe, maar waar we wei serieus 
over nadenken, is een regelmatig 
verschijndende lijst van interessan
te publicaties voor heem- en na
tuurtuinvrienden ("Literatuurtip") . 
Zo moet het mogelijk zijn u een 
service aan te bieden die een goed 
overzicht geeft van interessante 
boeken. brochures e.d. voor uw ei
gen heemtuinbibliotheek. 
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