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Jaarverslag Heimans en Thijsse Stichting 2021 en plannen 2022 
 
Bestuur 
Het Dagelijks Bestuur van de Stichting bestaat na de Algemene bestuursvergadering op 20 maart 2021 
uit de volgende personen: Arnold van Vliet (voorzitter), Harmke van Oene, Anton van Haperen, Marga 
Coesèl, Martin Wassen en Herman van Dam. Ella de Hullu heeft twee keer de statutaire termijn van 5 
jaar in het bestuur gezeten en treedt daarmee af. Marga Coesèl wordt na een eerste termijn van vijf 
jaar herbenoemd als lid van het Dagelijks Bestuur. Bart van Tooren wordt benoemd als lid van het 
Dagelijks Bestuur. Hij was lid van het Algemeen Bestuur. 
In het Algemeen Bestuur hebben naast bovengenoemde personen zitting: Koos Biesmeijer, Marleen 
van den Ham en Janna Fleuren.  
Halverwege 2021 gaf Marga Coesèl aan dat zij terugtreedt als DB-bestuurslid. Meyltje van Aalst is als 
haar opvolger in het DB aangetreden. De AB-leden hebben schriftelijk akkoord op gegeven op deze 
benoeming. Het DB heeft Marga het speldje “de zilveren spreeuw” gegeven als dank voor haar grote 
inzet voor de stichting over een zeer lange tijdsperiode. Marga Coesèl blijft als vrijwilliger bij de 
stichting betrokken. 
 
Donateurs 
Het aantal betalende donateurs per 31 december 2021 bedroeg 302 (16 organisaties, 286 
particulieren). Het aantal afmeldingen in 2021 (wegens hoge ouderdom, overlijden of corona 
gerelateerde financiële problemen) bedroeg 12 en het aantal nieuwe donateurs 12. Hiermee is voor 
het eerst in een groot aantal jaren het aantal donateurs niet afgenomen. Een van de oorzaken is de 
grote publiciteit die de dagboeken van Thijsse hebben gekregen. Bij het boek bevond zich een 
attenderingskaart op de stichting, waarop enkele personen zich als donateur hebben opgegeven. Toch 
blijft het nodig om nieuwe donateurs te werven, gezien de sterke vergrijzing van het huidige 
donateursbestand. 
 
Collecties 
De Heimans en Thijsse Stichting heeft drie collecties: Archieven, Boeken, en Tijdschriften. Daarnaast 
beschikt de Stichting over een kleine verzameling beeldmateriaal, documentatie en wat kleinere 
apparatuur (o.a. camera, broedstoof).  
 
Heimansdiorama 
Begin 2021 is het uit 1882 daterende Aquariumgebouw in ARTIS gesloten voor publiek. Het 
rijksmonument is toe aan een grootschalige restauratie. Daarnaast is gebleken dat er asbest 
aanwezig is. In het Aquariumgebouw bevond zich ook het uit 1926 daterende Heimans Diorama. Het 
diorama toonde een Texels duinlandschap, bestaande uit een beschilderd achterdoek en een 
stilleven. Tijdens onderzoek is er ook asbest aangetroffen in het landschap en bleek het niet mogelijk 
dit te verwijderen. Hoewel het duinlandschap als verloren moest worden beschouwd gold dit niet 
voor het doek. Het doek, geschilderd door W.G.F. Jansen, is dankzij de inzet van een team 
specialisten gesaneerd en zorgvuldig getransporteerd naar een veilige locatie, waar het tijdelijke 
opgeslagen zal worden. Hiervoor is het doek losgehaald van de bouwmuren van het 
Aquariumgebouw en voorzichtig opgerold. Naast het doek is ook de originele audioband van het 
diorama veilig gesteld. Vanwege het unieke karakter is het diorama volledig geïnventariseerd en 
gedocumenteerd. Zowel voor het behoud van de cultuur- en natuurhistorische waarde van het 
landschap als voor de mogelijke reconstructie ervan, is in woord en beeld vastgelegd hoe het 
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duinlandschap is opgebouwd. In de toekomst zullen betrokkenen zich buigen over de mogelijkheden 
om dit unieke ensemble aan de volgende generaties te kunnen tonen.  
 
Archieven 
Verslag Heimans en Thijsse archief en documentatie (verslag door conservator Marga Coesèl en 
Meyltje van Aalst) 
Er is nog veel belangstelling voor het leven en werk van Jac. P. Thijsse. Daarnaast zijn er vragen over 
Eli Heimans en andere grootheden uit onze collectie. Mede dankzij onze website wisten velen ons te 
bereiken met verzoeken om informatie en beeldmateriaal. 
In 2021 is het boek “Nu ga ik er eens op uit. Wandeldagboeken 1884-1898 van Jac. P. Thijsse” 
verschenen bij Uitgeverij Van Oorschot. Marga Coesèl heeft het boek samengesteld en bezorgd. De 
eerste druk is juli 2021 uitgekomen, een tweede druk in december 2021. Met dank aan Artis en 
subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds kon het boek op 24 september 2021 worden 
gepresenteerd in de Blauwe Sterrenzaal van Artis, met een minisymposium voor ongeveer 50 
personen.  
Marga Coesèl heeft foto’s en informatie aangeleverd voor het project van Thijn Westermann bij 
Stadzigt (Naardermeer) voor de inrichting van de glazen toegangsruimte met accent op Thijsse. Op 
zondag 27 juni is deze ruimte met een feestelijke bijeenkomst geopend, met onthulling van het door 
Peter Bulsing gemaakt beeld van Thijsse en met een toespraak door Arnold van Vliet.  
Er is bijgedragen aan de volgende publicaties 
- Peter Bulsing.  Adolphe Burdet. Vogelaar en lichtbeeldpionier. KNNV 2021. 
- Marcel van Ool. Het innige landschap. KNNV 2021. 
- Michiel Bussink. Botanicus in oorlogstijd. Leven en werken van Hendrik Uittien. KNNV 2021.  
- Hans Hoes. Zwerfstenen van de zanderijen Crailoo en Maarn. Het eldorado van Heimans. Vrienden 

van ‘t Gooi jrg 26 (1) 2021 p.20-25. 
- Hans Hoes. Groene ontwikkelingen bij Stadzigt. Vrienden van ‘t Gooi jrg 26 (3) 2021 p. 26-29. 
 
Verder zijn er foto’s aangeleverd van Tienhoven en Van der Goes van Naters voor Kristian Mennen, De 
‘polder’-strategie van de natuurbeschermingsbeweging in Nederland, 1930-1960. Tijdschrift voor 
Geschiedenis 134 (3) 2021: 425-447. 
 
Contacten en overleg waren er het afgelopen jaar met Geert Timmermans (stadsecoloog Amsterdam) 
en later met Ben Kruijsen (ecoloog en lid Bioteam Bloemendaal) over hazelwormen in 
Kennemerduinen en verwijzing naar publicatie Eli Heimans; met Kunstenares Vera Mennens over 
gebruik van fotomateriaal van Paul Steenhuizen, in het Nederlands Fotomuseum, voor het project 
Shifting Dunes; met Marlies en Sytze Tjallingii over het archief van hun (schoon)vader oud-NJNer Frans 
Tjallingii, zij zijn doorverwezen naar het IISG; met Clemens Olsthoorn (Voorschoten) over een aan 
Thijsse toegeschreven citaat op borden tegen de wand van een bedrijfspand in Den Burg Texel; met 
Anky Mulder, Oosterbeek, over een dagboek van Thijsse met opmerking over Sonsbeek., met Rachelle 
Keller over de prijs van restauratie van boeken van Heimans en Thijsse. 
 
Marga heeft daarnaast voor onze website de levensbeschrijvingen van alle laureaten van de Heimans 
en Thijsse Prijs beschreven. 
 
In 2021 zijn twee archieven uitgeplaatst. Dit betreft het o.a. archief van Rob Leopold. Dit ging in 
december 2021 over naar Bijzondere Collecties van de Wageningen University Library. Het betrof 6 
meter plank. De herbariumcollectie, met diverse herbaria uit de jaren 1870-1997 ging in december 
2021 over naar het Rijksherbarium / Naturalis. Het betrof 1 meter plantenmateriaal. 
Een inkomende archiefverwerving betrof een aanvulling op het archief Martin Melchers (een pakket 
natuurpublicaties van Melchers 1993-2021). 
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Ook in 2021 zorgde het Coronavirus voor veel problemen in de voortgang van de beschrijving van de 
archieven. Het grootste deel van het jaar waren de niet toegankelijke archieven van de Stichting 
ondergebracht in het IWO (depot van de universiteitsbibliotheek van de UvA) en niet beschikbaar voor 
vrijwilligers. Meyltje kan gelukkig thuis werken aan het schrijven van korte inleidingen bij de personen 
van wie archiefmateriaal is opgenomen in het archief van de Stichting. Dit doet ze op verzoek van haar 
begeleidster bij het IWO. 
Tussen de lockdowns door heeft Meyltje de archieven beschreven van Aart van Breda, Sikko Parma, 
Bart Kamp, het ITBON, Jan Kist, en divers fotomateriaal. Deze zullen na bewerking in de toekomst 
toegankelijk zijn via de website van de Bijzondere Collecties van de UvA. De plaatsingslijsten van de in 
2020 en 2021 beschreven archieven kunnen ook bij Meyltje worden opgevraagd. 
Een aantal maal is er in het Hugo de Vries Centrum verder gewerkt aan het toegankelijk maken van de 
Documentatiecollectie. Het beschreven deel van deze collectie is doorzoekbaar via de website van de 
Stichting. 
Een eerste plan voor de behandeling van aan de Stichting van nieuw aangeboden archieven is 
opgesteld. 
 
Foto- en filmarchief (verslag door Ruud Vlek) 
In 2021 waren er vijf betrekkelijk kleine, maar niettemin zeer waardevolle aanwinsten voor onze foto- 
en filmcollectie. 
 
Van Rie Boeve te Ankeveen ontvingen we in januari 2021 de diacollectie van wijlen Evert Boeve (1927-
2018), professioneel natuurfotograaf en -filmer. Deze collectie bevat kleurenopnamen van 
natuurgebieden (o.a. Naardermeer, Vechtplassen, ’s-Gravenlandse landgoederen, Fochtelooërveen en 
Schiermonnikoog) en plantenfoto’s (stinzenplanten) uit de periode 1965-1995. De gedeeltelijk 
beschreven collectie is geordend in zes staande dozen (70 cm.). 
 
Uit een boekenschenking van Bauke Hoekstra (Almelo) ontvingen we een pakketje foto-afdrukken van 
Jan P. Strijbos (ex archief Rinke Tolman). Samen met nog zo’n pakketje biografische foto-afdrukken ex 
collectie Menno Luikinga zijn die toegevoegd aan ons biografisch archief Strijbos.  
 
In september 2021 ontvingen we van de familie Luikinga te Haarlem drie films, enige glasfoto’s en drie 
cassettebandjes uit de nalatenschap van Strijbos, bewaard door hun vader Menno Luikinga (1919-
2014). Onder de films een totaal onbekende over baltsende Korhanen op de Gooise heide, april 1935, 
gefilmd door ir. W. Burdet (geb. 1894 Amsterdam), voormalig rentmeester van het Goois 
Natuurreservaat in de jaren 1930. De filmrol werd gedigitaliseerd in opdracht van de Stichting Het 
Goois Natuurreservaat. De glasfoto’s dateerden uit 1928 (stranding Gewone Dolfijn, Noordwijkerhout 
febr. 1928) en van de Willem Barendsz-expeditie naar de Zuidpool, 1946-47. De audio-opnamen 
betroffen radio-interviews met Strijbos (1980) en lezingen van Strijbos. De radio-interviews zijn 
inmiddels gedigitaliseerd. De foto’s van de dolfijnstranding worden geherpubliceerd in De Levende 
Natuur. 
 
Van de familie Rudolf Daatselaar te Emmen ontvingen we een kleine diacollectie van het echtpaar 
Karel en Cobi Vlaanderen-Daatselaar, aanvullend op hun diacollectie in het Stadsarchief Amsterdam. 
Als foto-assistenten van de Amsterdamse natuuronderzoeker Jacob Walters (1926-2009) waren zij in 
de jaren 1950 - ‘80 actief op de Amsterdamse spuitvelden, in de Amsterdamse Waterleidingduinen en 
op Texel. Deze kleine collectie zal worden toegevoegd aan het archief-Walters in het Stadsarchief 
Amsterdam. 
 
Tenslotte ontvingen we in december 2021 een kleine collectie van 33 glaspositieven van het 
Waterleidingbedrijf Dunea (voorheen Haagse Duinwaterleiding) uit de jaren 1926-1935, met foto’s uit 
de jaren ‘20 van de Wassenaarse duinen en van het voormalige staatsnatuurreservaat De Beer 
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(vernietigd 1964). Het betrof merendeels glasfoto’s van Gerrit van Beusekom (1905-1984) en van Frans 
Kooijmans (1907-1997). 
 
In november 2021 droegen we een collectie met 600 Noord-Hollandse plantendia’s van de SBB-
medewerker Cor Eijerman (1935-1995) over aan het Noord-Hollands Archief te Haarlem. 
 
In het najaar werd een samenwerkingsproject voortgezet met het Museon te Den Haag ter 
digitalisering van de collectie films van Jan P. Strijbos in het Museon. Na digitalisering van het 
Nederlandse deel van deze collectie in 2019 wordt nu de digitalisering van de buitenland-films van 
Strijbos in opdracht van het Museon ter hand genomen. Het betreft in eerste instantie 17 filmrollen, 
w.o. drie Nederlandse, films over de Camargue en de Donaudelta uit de jaren dertig; en naoorlogse 
films over Z-Afrika, Schotland en de Galapagoseilanden. 
 
Los daarvan gaf het Shetland Historical Museum en de Schotse historicus Jonathan Wills opdracht tot 
digitalisering van een film over Schotse zeevogelkolonies van Strijbos uit de jaren 1937 en 1938. Het 
eerste resultaat daarvan in een bewerking door onze digitaliseringsmedewerkster Hetty Litjens, een 
film over het zeevogelparadijs Noss, Shetland staat inmiddels op Vimeo en op YouTube.  
 
Hetty Litjens bewerkte ook filmopnamen van Adolphe Burdet en een stukje film met Thijsse van 
Herman van der Horst voor Vimeo. In mei 2021 werd in de eigen filmcollectie van Andries Hoogerwerf 
een film teruggevonden van de Rotterdamse natuurcineast Simon de Waard (1905-1986) over een 
vinkenbaan bij Loosduinen en eendenkooien in de Vlaardingse Vlietlanden (1950), die ook door 
externe financiering gedigitaliseerd konden worden. Deze films zijn of komen ook nog online ter inzage 
op Vimeo: https://vimeo.com/showcase/6559427 
 
Tenslotte werd een historisch foto-overzicht gepubliceerd over het vroeger broedvoorkomen van 
Grielen in de Wassenaarse duinen (1847-1927). Zie Vimeo. 
 
Zo is in 2021 een krachtig begin gemaakt met online ontsluiting van onze foto- en filmcollectie. 
 
Boeken (verslag door Jacques de Smidt) 
De mooie gaanderijbibliotheek is dit jaar door waardevolle schenkingen gegroeid van 17078 naar 
17850 boeken. De hele collectie laat die mens-natuur relatie terugzien tot in de 17e eeuw en heeft 
daardoor betekenis als cultureel erfgoed. 
 
Tijdschriften (verslag door Jacques de Smidt) 
De tijdschriften sluiten aan op de doelstellingen van de Stichting en zijn daardoor in andere 
bibliotheken vaak moeilijk te vinden. Het complete overzicht is online beschikbaar. De thema's 
variëren van lokale natuurkennis tot ontdekkingsreizen. Aan de tijdschriftencollectie zijn enkele 
historisch interessante jaargangreeksen toegevoegd. 
 
Schenkingen 
Dit jaar hebben zestien schenkers bijzondere bezittingen deel laten worden van onze collectie boeken 
of tijdschriften: Ank Klein, Arjen Molenaar, Bauke Hoekstra, Dick Jonkers, Ed Brinkkemper, Evert 
Boeve, Jacques de Smidt, Loes van Harrevelt, Lydia Haafkens, Menno Luikinga, Marga Coesel, Piet 
Gazan, Rudolf Daatselaar, S. Rijpma, Sijbrand Tjallingii en Wim van Muiswinkel 
 
Bezoekers van bibliotheek en archief 
Op vrijdagen is de bibliotheek open voor bezoekers. De vrijwilligers zijn dan ook aanwezig.  
De belangstelling om de bibliotheek te bezoeken en dubbele boeken mee te nemen is sterk 
teruggelopen. Dit jaar slechts een tiental personen. 
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De beperkingen aan bezoek en reizen in kader van de Coronapandemie maakte bezoek een deel van 
het jaar niet mogelijk. 
 
Vrijwilligers bibliotheek 
De vrijwilligers die in 2021 hebben gewerkt aan de selectie, ordening en beschrijving van de boeken 
en tijdschriften waren Ja Ed Brinkkemper, Ruud Vlek, Jaap Grupstra, Simon Pols, Ton Zijp, Jacques de 
Smidt. Ruud Vlek heeft veel werk verricht aan het beeldmateriaal. 
 
Giften en legaten 
Er zijn dit jaar geen giften of legaten ontvangen. 
 
Activiteiten en Prijzen 
Heimans en Thijsse symposium 
In 2021 konden we gelukkig weer een fysiek symposium organiseren. Dit vond plaats op zaterdag 6 
november. Het onderwerp van het symposium was de komst van de nieuwe Omgevingswet: Kans of 
paard van Troje: Hoe pakt nieuwe Omgevingswet uit voor natuur en landschap? Grijpen we als 
natuurliefhebbers de kans om natuurbehoud en -herstel de broodnodige impuls te geven via de 
Omgevingswet? Of laten we ons overtroeven door mensen die andere belangen hebben? 
Ruim 130 deelnemers hadden een boeiende dag. Diverse sprekers deelden hun inzichten en 
ervaringen vanuit verschillende invalshoeken. In een interactief intermezzo konden de aanwezigen 
hun ervaringen delen en goede voorbeelden geven van lokale initiatieven. 
Het symposium gaf veel stof tot nadenken. Een uitgebreider verslag staat op onze website met ook de 
links voor het bekijken van de presentaties. 
 
Heimans en Thijsse Prijs 
De Heimans en Thijsse Stichting reikt de Bronzen Spreeuw eens in de twee jaar uit aan een persoon of 
een organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het natuurbehoud of de 
natuureducatie in Nederland. In 2021 hebben we op ons jaarlijkse symposium dit keer de prijs 
uitgereikt aan drie personen: Ton Lenders, Martin Melchers en Johan Vollenbroek. Zij 
vertegenwoordigen ieder heel verschillende aspecten van de Nederlandse natuur- en 
milieubescherming: krachtige sociale natuurnetwerken, natuur in de stad en het juridisch afdwingen 
van natuurbeschermingen. Daarmee geven zij samen een heel mooi beeld van de diversiteit en 
veelkleurigheid van dit werkveld. 
Onze oproep in verschillende media, begin 2021, leverde in totaal 43 nominaties voor de Heimans en 
Thijsse Prijs 2021. De jury, bestaande uit het dagelijks bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting, 
aangevuld met de voorzitter van de KNNV Vereniging voor Veldbiologie en een vertegenwoordiger van 
het bestuur van het IVN, heeft na rijp beraad besloten de Heimans en Thijsse Prijs dit jaar toe te kennen 
aan deze drie personen. 
 
Informatie en Communicatie 
Nieuwsbrief (Dagelijks bestuur, redactie Harmke van Oene) 
Sinds 2019 beperken we de nieuwsbrief tot mededelingen vanuit de stichting en omvat deze 2 A4’tjes 
die op papier verspreid worden. Ook publiceren we deze nieuwsbrief als pdf op onze website. 
Naar de toekomst toe wil het bestuur zoveel mogelijk toewerken naar een digitale nieuwsbrief. 
Harmke van Oene heeft de redactie gevoerd over de twee nummers (60 en 61) die in 2021 zijn 
verschenen. 
 
Nieuwsbrief No. 60 (juli 2021) bestond uit de volgende onderwerpen:  
‘Van het bestuur’  
Heimans Diorama in detail geïnventariseerd 
Activeer de Thijsse die in u schuilt tijdens het symposium 
Marga Coesèl trekt zich terug uit het DB 
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In memoriam oud-bestuurslid Eddy van der Maarel (1934-2021) 
Dagboeken van Jac. P. Thijsse verschenen 
Oude nieuwsbrieven gedigitaliseerd 
Grielen in de duinen 
 
Nieuwsbrief No. 61 (december 2021) had de volgende inhoud:  
‘Van het bestuur’  
Uitreiking Heimans en Thijsse Prijs 2021 
Nieuw DB-bestuurslid Meyltje van Aalst 
Heimans en Thijsse symposium 2021 
Nieuw boekje in Heimans en Thijsse Reeks Adolphe Burdet (1860-1940) 
Aankondiging Jaarvergadering op 19 maart 2022 
Dagboeken van Jac. P. Thijsse, tweede druk in de boekhandel 
 
Website, Nieuwsmail en social media (verslag door Jaap Grupstra) 
Het maandelijks aantal bezoekers van de website schommelde in 2021 in het algemeen tussen de 325 
(april) en 823 (juli). Positieve uitschieters waren oktober en november, met respectievelijk 1200 en 
1100 bezoekers. Deze hogere bezoekersaantallen waren vermoedelijk vooral te danken aan het 
symposium en de publiciteit hieromtrent, onder meer op het platform Nature Today.  
De website is in 2021 inhoudelijk op enkele punten verrijkt. Het overzicht van winnaars van de Heimans 
en Thijsse Prijs werd uitgebreid met door Marga Coesèl geschreven korte (biografische) schetsen van 
alle laureaten. Dankzij het werk van Ruud Vlek en Hetty Litjens kon de mediacollectie worden 
aangevuld met enkele waardevolle compilaties van historische (vogel)filmbeelden. 
 
Overige en plannen 2022 
De Stichting heeft het afgelopen jaar enkele belangrijke stappen gezet om de pioniers van de 
Nederlandse natuurbescherming meer bekendheid te geven. Het zesde deeltje van onze Heimans en 
Thijsse reeks, Aldolphe Burdet, geschreven door Peter Bulsing verscheen in najaar 2021. In 2022 
bespreken we met de KNNV Uitgeverij verder over voortzetting van de Heimans en Thijsse Reeks. 
 
In het najaar 2022 organiseert de Stichting haar jaarlijkse symposium. We focussen ons dan op de 
dilemma’s rondom het thema natuurgerichte recreatie. Aan de verdere invulling van dit symposium 
wordt hard gewerkt.  
 
Het communicatieplan geschreven in 2020, werkten we om tot een conceptbeleidsplan. In dit 
beleidsplan beschrijven we voor de kernactiviteiten kort de stand van zaken en de stappen die we 
willen nemen in de komende vijf jaar. We kijken daarbij naar onze donateurs, de jaarlijkse symposia, 
de Heimans en Thijsse Prijs, bibliotheek en archief, en communicatie-activiteiten en -kanalen. In 2022 
bespreken we dit conceptbeleidsplan met Algemeen Bestuur en vrijwilligers. Om het daarna door het 
Algemeen Bestuur vast te laten stellen. 
 


