
prijs bestaat al sinds 

1955. Eens in de twee 

jaar wordt deze prijs 

uitgereikt aan een per-

soon of organisatie die 

zich bijzonder verdien-

stelijk heeft gemaakt 

voor de natuurbescher-

ming, de natuurstudie 

of de natuureducatie. 

De winnaar krijgt een 

Bronzen Spreeuw. 

Voor u ligt een nieuwe 

opzet van de nieuws-

brief. Recent hebben 

wij met het Algemeen 

bestuur over onze 

communicatie gespro-

ken. De eerste veran-

dering is deze nieuws-

brief. Die we voortaan 

richten op korte 

nieuwsberichten vanuit 

onze Stichting. Lange-

re artikelen treft u niet 

meer aan, daarvoor 

verwijzen u naar onze 

website.  

Voor de Hei-

mans en 

Thijsse prijs 

2019 zijn er 

verschillende 

kandidaten 

voorgedra-

gen. De jury 

besluit begin 

september wie dit jaar de 

prijs krijgt. De uitreiking 

is op 2 november. De 

 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  

Mondige burgers die 

opkomen voor hun lo-

kale natuur rammelen 

aan de poorten van de 

gevestigde natuurbe-

scherming. Steeds 

meer is natuurbescher-

ming een zaak van 

overheid en grote le-

denorganisaties gewor-

den. Maar er is nu een 

kentering. In de geest 

van Heimans en Thijsse 

die met de aankoop 

van het Naardermeer 

aan de wieg stonden van 

de Nederlandse natuur-

bescherming, ontstaan 

steeds meer burgerinitia-

tieven. Het symposium 

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. 

I n  d i t  

nummer:  

Van het bestuur 

Symposium 2019 

Nieuwe conservator 

Meyltje van Aalst 

Heimans en Thijsse 

Reeks 

Website up-to-date 

Schilderij Jac. P. Thijs-

se 
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Burge rs  o f  overhe id?  Natuu rbesche rming  i n  de  21s te  

eeuw  

Nieuwe  conserva to r  Mey l t j e  van  Aa l s t   

Al ruim een jaar levert 

Meyltje van Aalst een 

bijdrage aan het toe-

gankelijk maken van 

onze collectie Archief 

en Documentatie.  

Naast haar baan bij 

Erfgoed Leiden en Om-

streken komt zij eens 

in de twee weken op 

vrijdag naar het Hugo 

de Vries Centrum.  

Meyltje werkt in overleg 

met Marga Coesèl, die 

zij op den duur zal op-

volgen. U kunt de ar-

chieven raadplegen via 

de inventarissen en  

plaatsingslijst op onze 

website, onder het kopje 

Collectie.  

van de Heimans en 

Thijsse Stichting gaat 

dit jaar over het ver-

schuivende zwaarte-

punt van de natuurbe-

scherming in Neder-

land.  

In bijgevoegde flyer 

vindt u meer informa-

tie. 



 

Website up-to-date 

boeken van Herman 

Nuijen. Of de hermon-

tage van een film van 

Burdet “Grielen in de 

Kennemerduinen”. 

Het is beslist de moeite 

waard waard om regel-

matig een kijkje te ne-

men op de website 

www.heimansenthijssest

ichting.nl  Onze web-

master Jaap Grupstra 

houdt de ontwikkelingen 

nauwkeurig bij en zet 

alles overzichtelijk op de 

site. Van biografieën van 

Van Eeden tot Strijbos of 

over de vogeldag-

P a g i n a  2  

 

He imans  en  Th i j s se  Reeks :  v i j f de  dee l  

Het vijfde deeltje van 

de Heimans en Thijsse 

Reeks over belangrijke 

personen en gebeurte-

nissen uit de geschie-

denis van de Neder-

landse natuurbescher-

ming, zal gaan over de 

rol van Artis bij de op-

komst van de natuur-

beweging in Nederland 

rond 1900.  Het ver-

schijnt mogelijk nog dit 

jaar bij de KNNV Uitge-

verij.   

Schilderij Jac. P. Thijsse door Simon de Heer 

Begin 1999 kreeg onze 

stichting het schilderij 

van Jac. P. Thijsse door 

Simon de Heer in bruik-

leen van de toenmalige 

rector van het Kenne-

mer Lyceum in Over-

veen. Op verzoek van 

de Stichting Simon de 

Heer werd het schilderij 

vorig jaar overgebracht 

naar het Haarlem Muse-

um voor een tentoon-

stelling over Simon de 

Heer. Met het Kenne-

mer Lyceum is toen 

afgesproken dat het 

schilderij, na afloop van 

de tentoonstelling, te-

rug gaat naar de school 

ivm de viering van het 

100-jarig bestaan in 

2020.   

Van Esther Jansen, 

voorzitter van de stich-

ting Simon de Heer, 

ontving onze stichting 

een kopie van het schil-

derij op canvas. Deze 

kopie, niet van echt te 

onderscheiden, hangt nu 

voorzien van een lijst, 

weer op de ‘oude’ plek 

in het Hugo de Vries 

Centrum  

Openingstijden bibliotheek en archief 

De bibliotheek is toegankelijk op vrijdag van 10.00 - 16.30 uur en op af-

spraak.  

Het archief is in bruikleen bij de afdeling Bijzondere Collecties van de Univer-
siteit van Amsterdam. U kunt archiefstukken opvragen en inzien bij Bijzon-
dere Collecties, Turfmarkt 129, 1012 GC Amsterdam. Het archief is digitaal 
te raadplegen via onze website (onder het kopje Collectie respectievelijk 
Archief) of via de website van de UvA. 
Ons boeken- en tijdschriftenbestand is digitaal toegankelijk; kijk op onze 

website. 

 

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 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  

 

Heimans en Thijsse 

Reeks: verkrijgbaar in 

de boekhandel of via 

de webshop van de 

KNNV.  

Secretariaat, Bibliotheek en Archief 

Hugo de Vries Centrum 

Plantage Middenlaan 2c 

1018 DD Amsterdam 

 

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

http://www.heimansenthijssestichting.nl/
http://www.heimansenthijssestichting.nl/

