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door Theo Peeters
Op 23 september 2013 overleed te Leiden op 82
jarige leeftijd Arjen Neve. Arjen was lid van onze

sectie sinds 2005.

Kort wil ik hier even bij hem stil-staan. Zijn naam
associeer ik nog steeds met een lieve, stipte man
met oog voor detail die prachtige pentekeningen
maakte bij zijn rubriek ‘Bijenplant in beeld’. Maar
liefst 249 bijenplanten verschenen tussen 19812006 in het tijdschrift van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). ‘Het was een hele klus
hoor!’ liet Arjen zich in zijn laatste ‘Bijenplant is
beeld’ ontvallen. Arjen tekende en beschreef in
die artikelen niet alleen de bloeiwijze maar bestudeerde ook uitgebreid de pollen. Toen ik zijn
pentekeningen zag was ik meteen verliefd op zijn
werk. Pollenonderzoek was een geliefde bezigheid
van Arjen. Hij gaf cursussen over palynologie voor
imkers. Weinig mensen in ons land zijn ervaren
in stuifmeelonderzoek. Zo rond de eeuwwisseling,
toen ik de pollen van de schorzijdebij Colletes
halophilus wilde laten onderzoeken, kwam ik met
hem in contact. Arjen, zoals ik hem leerde kennen
tijdens enkele ontmoetingen in Leiden, was een
bescheiden, hardwerkende man. Hij tekende zeer
nauwkeurig en stond als gelouterde imker ook
open voor (pollen)onderzoek aan wilde bijen. In
2004 heb ik hem gevraagd om samen een nieuwe
rubriek ‘Bijenweide’ te beginnen in onze nieuwsbrief. We hebben die rubriek drie jaren volgehouden en daarin werden 20 van zijn fraaie pentekeningen en beschrijvingen opgenomen. Er waren meer
plannen, maar die hebben we helaas niet kunnen
verwezenlijken. Zo zag ik graag zijn prachtige
serie artikelen over bijen, planten en hun pollen al
gebundeld tot een boek, zodat die voor een groter
publiek toegankelijk zou worden. Dat plan is helaas
in de idee-fase blijven steken. Na 2007 verloren we
elkaar uit het oog. Maar misschien moet iemand
toch nog eens serieus een compilatie van zijn plantenwerk maken… Een ding, neen twee, staan vast,
Arjen zou zeer vereerd zijn en wij zouden hem bij
dat werk zeer missen. Moge zijn hart rusten in vrede na een rijk leven vol intense verwondering over
de Schepping.

Bijenplanten
nectar en stuifmeel voor honingbijen
Dit boek is het levenswerk van Arjen Neve (19312013). Als (hobby)imker raakte hij gefascineerd
door de bijzondere relatie tussen planten en bijen.
Hij constateerde al snel dat er een grote diversiteit
bestond in de wijze waarop bloemen zijn ingericht
om bijen te manipuleren, zodanig dat zij zorgen
voor de voortplanting van de plant. Hij verplaatste
zich daarbij in de bijen en de manier waarop zij
een bloem waarnemen. 240 plantenbeschrijvingen
plus gedetailleerde pentekeningen van de auteur.
Mede-auteur: Raymond van der Ham.
(511 pag. € 22,50 Uitgever Naturalis, EIS en KNNV
Delfland, juli 2014)

Bibliografie van Arjan Neve
Arjen schreef vele artikelen o.a. voor de NBV en nieuwsbrief ‘De Stertselaar’ van de imkervereniging te Leiden.
Zijn 249 artikelen in de rubriek ‘Bijenplant in beeld’ zijn online te lezen op de pagina’s van de NBV, zie http://
library.wur.nl/ojs/index.php/bijenhouden. Ook kun je daar een mooi interview met Arjen Neve vinden met als
titel ‘Ik houd wel van kleine dingen’, dat werd geschreven door Ton Thissen (2006) in ‘Bijen’ jaargang 15: 10-13.
Arjen stuurde me meermaals zijn stukjes toe uit ‘De Stertselaar’, waarvan hij redactielid was. Hieronder een
opsomming van zijn werk uit mijn eigen archief. De artikelen Bijenweide 1-6 in onze eigen nieuwsbrief, zijn
te vinden op:
http://www.hymenovaria.nl/bzzz.html
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