
ze Stichting. Waarvoor 

onze grote dank en 

erkentelijkheid! 

Met Arnold van Vliet 

als voorzitter krijgt 

het bestuur een ver-

jonging. Arnold is 

sterk in communiceren 

over natuur. Hij maakt 

daarbij gebruik van 

sociale natuurnetwer-

ken als het fenologie-

netwerk De Natuurka-

lender. Als bestuur 

verwachten wij met 

Arnold ons ledennet-

werk een stimulering 

en uitbreiding te ge-

ven. Een andere be-

langrijke uitdaging is 

ook het Heimans Dio-

rama (zie verderop in 

deze nieuwsbrief).  

Harmke van Oene 

Kort voor het begin van 

de Coronacrises hebben 

wij op 7 maart onze 

jaarvergadering gehou-

den. In deze vergade-

ring droeg Frank Be-

rendse het voorzitter-

schap over aan Arnold 

van Vliet.  

Na twee bestuurster-

mijnen van vijf jaar 

heeft Frank volgens 

onze Statuten verplicht 

plaats gemaakt voor 

een nieuwe voorzitter. 

In deze tien jaar heeft 

Frank veel voor de 

Stichting betekend.  

Onder zijn leiding kreeg 

de Heimans en Thijsse 

Stichting een enorme 

impuls. De jaarlijkse 

symposia groeiden uit 

tot druk bezochte bij-

eenkomsten waar zeer 

actuele thema’s aan bod 

kwamen die een belang-

rijke bijdrage leverden 

aan het maatschappelij-

ke debat. Op zijn initia-

tief is een belangrijk deel 

van het archief onderge-

bracht bij de Afdeling 

Cultureel Erfgoed van de 

Universiteit van Amster-

dam, zodat de bijzondere 

documenten nu onder 

verantwoorde archiefom-

standigheden bewaard 

kunnen worden. Ook is 

onder zijn regie gestart 

met de Heimans en 

Thijsse boekenreeks over 

de geschiedenis en de 

toekomst van de Neder-

landse natuurbescher-

ming. Inmiddels is dit 

voorjaar in deze reeks 

deeltje 5 verschenen.  

Tijdens de jaarvergade-

ring ontving Frank voor 

zijn inzet de Zilveren 

spreeuw.  

Het bestuur wil ook hier 

nogmaals haar grote 

waardering uitspreken 

voor de rol, betekenis en 

inzet van Frank voor on-

 n a t u u r b e l e v i n g  n a t u u r s t u d i e  n a t u u r b e h o u d  n a t u u r e d u c a t i e  

Van  het  bes tuu r  

Heimans en Thijsse 

Stichting 

Het doel van de Hei-

mans en Thijsse Stich-

ting is het draagvlak 

voor natuurstudie, 

natuurbehoud en na-

tuureducatie te ver-

sterken. Dit doen we 

door de toekenning 

van de Heimans en 

Thijsse Prijs, het orga-

niseren van activitei-

ten en het uitgeven 

van deze nieuwsbrief. 

De Stichting beheert 

historisch materiaal en 

een bibliotheek. 
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 Publicatie van dagboeken van Jac. P. Thijsse  

Dat Thijsse gedurende 

flinke perioden een 

(natuur)dagboek bij-

hield is in kleine kring 

bekend, maar zijn dag-

boeken zijn nooit gepu-

bliceerd. Daar komt nu 

verandering in. Uitgeve-

rij Van Oorschot viert dit 

jaar haar vijfenzeventig-

jarig bestaan met een 

uitgave van de twee 

oudste dagboeken van 

Jac. P. Thijsse, de 

schrijver die vijfenze-

ventig jaar geleden over-

leed.  

Marga Coesèl vult de 

dagboeken aan met 

waarnemingen uit Thijs-

ses andere werk en met 

biografische gegevens. 

Voor het beeldmateriaal 

wordt geput uit de rijke 

collectie van de Heimans 

en Thijsse Stichting.  De 

uitgave is gepland voor 

het komend najaar.  

 

Symposium 

Op 10 september 

2020 organiseert 

Staatsbosbeheer in 

samenwerking met 

de Heimans en 

Thijsse Stichting en 

Stichting Groene-

veld, een symposi-

um over ecoloog 

Chris van Leeuwen. 

Het thema van deze 

middag is: biodiver-

siteit zoals Chris 

van Leeuwen dat 

zag. Informatie en 

opgave via onze 

website. 
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Het  He imans  D i o rama  gaat  ve r l o ren  

Openingstijden bibliotheek en archief 

De bibliotheek is toegankelijk op vrijdag van 10.00 – 16.00 uur en op af-
spraak. Het boeken en tijdschriftenbestand is digitaal te raadplegen. Kijk op 
onze website. 
Het archief is in bruikleen bij het Allard Pierson - Bijzondere Collecties van de 
Universiteit van Amsterdam. U kunt het register op de archiefstukken inzien 
via onze website (onder het kopje Collectie respectievelijk Archief) of via de 
website van de UvA. Via deze laatste website kunt u archiefstukken aanvra-
gen en inzien op de locatie Oude Turfmarkt 129, 1012 GC Amsterdam. 
 

Donateurs 

U kunt ons steunen door € 25,00 (studenten € 12,50; instellingen minimaal 

€ 70,-) over te maken op rekening NL52 INGB 0003 8310 69 t.n.v. Heimans 

en Thijsse Stichting, o.v.v. naam en (email)adres en donatie met jaartal. 

 

Giften en legaten 

Voor giften en legaten kunt u contact opnemen via onze email. De Stichting 

is een culturele ANBI instelling. 

Bezoek ons op het web! 

www.heimansenthijssestichting.nl 

H e i m a n s  e n  T h i j s s e  

S t i c h t i n g  

Secretariaat, Bibliotheek en Archief 

Hugo de Vries Centrum 

Plantage Middenlaan 2c 

1018 DD Amsterdam 

 

Email: heimans-en-thijsse-st@kpnmail.nl 

Het Heimans Diorama, 

dat zich bevindt in het 

aquariumgebouw van 

Artis, behoort tot de col-

lectie van onze Stich-

ting. Het diorama werd 

gebouwd met geld van 

de Heimans Stichting, 

die in 1916, twee jaar 

na de dood van Heimans 

werd opgericht om zijn 

naam te doen voortle-

ven. Het Heimans Diora-

ma is na Panorama Mes-

dag het grootste diora-

ma van Nederland. Het 

onderscheidt zich van 

andere diorama’s door 

het bewegend licht en 

geluid. De bezoeker 

waant zich in de duinen. 

De kans is helaas klein 

dat het monumentale 

diorama zijn eeuwfeest 

haalt. 

Het Aquariumgebouw en 

het diorama moeten 

worden gerestaureerd. 

Door asbestvervuiling 

kan het diorama niet 

worden bewaard. Voor 

een eventuele recon-

structie van het duin-

landschap is een enorm 

bedrag nodig wat niet 

bijeen te brengen is. 

Het landschap moet 

daarmee helaas als 

verloren worden be-

schouwd. 

Wel onderzoeken we de 

mogelijkheden voor 

behoud van het doek. 

Ook praten we met Ar- 

tis over invulling van 

een nieuwe expositie 

rond natuurbescher- 

ming in het gerestau- 

reerde Aquariumge- 

bouw. In het najaar 

brengen we u op de 

hoogte van onze plan 

van aanpak. 

 

Heimans Diorama 

He imans  en  Th i j s se  Reeks  nr .  5 :  Het  begon  

a l l emaa l  i n  A r t i s .  De  opkomst  van  de  

na tuurbesche rm ing  i n  Neder l and  

een korte toelichting op 

het boekje. Daarna over-

handigde Frank het eerste 

exemplaar aan Artisdirec-

teur Rembrandt Sutorius 

en het tweede aan Marc 

van den Tweel, direc-

teur van Natuurmonu-

menten.  

Beide directeuren gre-

pen de gelegenheid aan 

iets over hun werk te 

vertellen. De geani-

meerde bijeenkomst 

werd afgesloten met 

een drankje in de hal 

van het gebouw.  

 

Auteur Marga Coesèl, 

KNNV Uitgeverij, 2020. 

ISBN 9789050117319. 

Ook kort voor het begin 

van de Coronacrisis 

vond op dinsdag 3 

maart de feestelijke 

presentatie plaats van 

het vijfde deeltje van 

de Heimans en Thijsse 

Reeks. Dat gebeurde in 

een passende omge-

ving, onze ‘eigen’ bibli-

otheek in het Hugo de 

Vries Centrum. Na het 

welkomswoord door 

Frank Berendse gaf de 

auteur, Marga Coesèl, 

Heimans en Thijsse 

Reeks nr. 5: verkrijg-

baar in de boekhandel of 

via de webshop van de 

KNNV. Prijs €12,95. 


