
gesaneerd worden en tij-

delijk elders worden op-

geslagen. In de toekomst 

zullen betrokkenen zich 

buigen over de scenario’s 

om dit unieke ensemble 

ook aan volgende genera-

ties te kunnen tonen. De 

kosten voor alleen al de 

inventarisatie van het 

duinlandschap en het 

doek komen uit op zo’n 

12 duizend Euro. Wij en 

ARTIS stellen het zeer op 

prijs stellen als u een do-

natie kunt doen om deze 

kosten te dekken (NL05 

TRIO 0320 0962 62 t.n.v. 

Heimans en Thijsse Stich-

ting, o.v.v. Diorama). 

Een windvlaag brengt 

de intense geur van 

lindenbloesem in onze 

tuin terwijl ik deze tekst 

schrijf. Jac. P. Thijsse 

schreef 127 jaar eerder 

op 18 juli 1894 dat de 

linden uitgebloeid wa-

ren. Ik las deze waar-

neming toen ik struinde 

door de schitterend ge-

ïllustreerde en voor het 

eerst gepubliceerde 

wandeldagboeken van 

Thijsse “Nu ga ik er eens 

op uit - Wandeldag-boeken 

1884-1898”. Heel veel 

dank aan Marga Coesèl en 

Uitgeverij Van Oorschot 

voor deze parel. Helaas 

heeft Marga het bestuur 

recent verlaten. We zijn 

haar zeer dankbaar voor 

alles wat ze voor de Stich-

ting betekend heeft en nog 

steeds doet.  

Zo aan de start van 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  

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. 

Nieuwbr ie f  60  

Ju l i  2021

Heimans en Thijsse Stichting 

Activeer de Thijsse die in u schuilt tijdens het symposium 

Hoe ziet een natuurin-

clusief Nederland er 

uit? Wat zijn uw 

droombeelden? Hoe 

kan de Omgevingswet 

onze droombeelden 

realiseren of juist 

dwarsbomen? Wat ver-

wacht de overheid van 

natuurliefhebbers? Op 

zaterdag 6 of 13 no-

vember krijgt u ant-

woord op deze vragen. 

De invoering van de 

Omgevingswet is uitge-

steld tot halverwege 

2022. Dat geeft de na-

tuurwereld meer tijd om 

zich voor te bereiden op 

een van de grootste 

wetgevingsoperaties in 

onze geschiedenis. De 

wet bundelt regels voor 

ruimte, wonen, infra-

structuur, milieu, natuur 

en water. Het borgen 

van natuur in de omge-

vingsvisies, -plannen en  

Dagboeken van 

Jac. P. Thijsse 

Verkrijgbaar in de 

boekhandel. 

ISBN 9789028220010  

Prijs € 35,- 

-waarden die gemeenten 

moeten opstellen is op 

zijn zachtst gezegd een 

uitdaging. Het symposium 

geeft u de kennis, vaar-

digheden en inspiratie om 

de Jac. P. Thijsse in ons 

allen extra aan te wakke-

ren. De uitreiking van de 

Heimans en Thijsse Prijs 

gaat daar zeker bij hel-

pen.  

Meer informatie volgt via 

onze website. 

Heimans Diorama in detail geïnventariseerd 

Het duinlandschap van 

het Heimans Diorama, 

het unieke theater van 

de natuur in ARTIS, is 

recent minutieus geïn-

ventariseerd en gedo-

cumenteerd door Mickel 

van Leeuwen. Zowel 

voor het behoud van de 

cultuur- en natuurhisto-

rische waarde als voor 

mogelijke reconstructie 

is in woord en beeld 

(2D en 3D) vastgelegd 

hoe het duinlandschap 

is opgebouwd. Zoals 

eerder gemeld is in het 

Heimans Diorama as-

best aangetroffen. Ver-

schillende specialisten 

van de Heimans en Thijsse 

Stichting, ARTIS, de Rijks-

dienst voor het Cultureel 

Erfgoed en de gemeente 

Amsterdam hebben gecon-

stateerd dat het aanwezige 

duinlandschap helaas als 

verloren moet worden be-

schouwd.  

Het doek zal daarentegen 

zomervakantie breekt de 

tweede helft van het jaar 

aan. Hopelijk kunnen we 

elkaar weer gewoon zon-

der zorgen ontmoeten. Het 

symposium begin novem-

ber zal hoe dan ook door-

gaan. We zien er als be-

stuur naar uit u te ont-

moeten, desnoods online. 

Fijne zomer, 

Arnold van Vliet, voorzitter  

Oude nieuws-

brieven 

Alle nieuwsbrieven van 

de Heimans en Thijsse 

Stichting van nummer 

1 tot heden zijn nu 

digitaal te lezen op 

onze website. Met 

dank aan onze web-

master Jaap Grupstra. 



P a g i n a  2  

Marga Coesèl trekt zich terug uit het DB  

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 NL05 TRIO 0320 0962 62 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: info@heimansenthijssestichting.nl 

Afgelopen mei besloot 

Marga, voor ons als DB 

onverwacht, zich terug 

te trekken als bestuurs-

lid van de stichting. Zo-

als ze zelf zei: ‘ik ben nu 

79 jaar en wil wat meer 

rust”.  Voor ons begrij-

pelijk, maar ook een 

groot verlies. Marga is 

nauw verbonden met de 

geschiedenis van de 

stichting. Marga begon 

in 1988, als vrijwilligster 

en bestuurslid, bij de 

toenmalige Stichting 

Heimans en Thijsse Bi-

bliotheek en Archief, en 

maakte eind 1992 de 

overstap mee naar de 

huidige Heimans en 

Thijsse Stichting. Naast 

het ordenen en inventa-

riseren van de groeiende 

collectie, het opzetten 

van de H&T nieuwsbrief, 

het maken van tentoon-

stellingen en andere PR-

activiteiten, richtte zij 

zich op het beschrijven 

van de wereld van Hei-

mans en Thijsse, in pu-

blicaties over de NJN, 

Verkade-albums, brie-

ven van Thijsse, en 

vele andere. Zie voor 

een overzicht de lijst op 

onze website onder 

kopje Natuurbescher-

ming – Algemeen. 

Daarnaast verwerkte zij 

de vele verzoeken die 

de stichting ontving om 

beeldmateriaal en in-

formatie. Met recht was 

ze onze Heimans en 

Thijsse conservator. 

Voor haar inzet voor de 

stichting werd zij in 

2002 geëerd met de 

Heimans en Thijsse 

Prijs. Gelukkig blijft 

Marga voorlopig actief 

als vrijwilligster. 

I n  memor i am oud -bes tuur s l i d  Eddy  van  

de r  Maa re l  (1934 -2021)   

Samen met Margriet 

Verbeek bracht hij daar-

voor  de CD “ In de na-

tuur naar de natuur, mu-

ziek in het voetspoor van 

Thijsse “, uit. 

Bij al deze activiteiten 

werd Eddy bijgestaan 

door zijn echtgenoot Ma-

rijke. 

In 2013 kreeg Eddy de 

Zilveren Spreeuw, een 

draagspeld die het be-

stuur sporadisch uitreikt 

aan leden. Eddy was te-

recht trots op deze speld 

en droeg hem graag.  

Wij herinneren ons Eddy 

als een man met een 

zeer brede kennis en 

interesse voor nationaal 

en internationaal na-

tuuronderzoek  en na-

tuurbehoud, en meer in 

het bijzonder voor zijn 

inzet voor de Heimans & 

Thijsse Stichting. 

Maar bovenal als een 

trouwe goede vriend. 

 

Tine Uijlenburg en Lydia 

Haafkens  

Begin april 2021 over-

leed Eddy van der 

Maarel.  

Eddy verzorgde vanaf 

2001, 16 jaar lang de 

nieuwsbrief van de Hei-

mans & Thijsse Stich-

ting. En met verve! Hij 

gaf de nieuwsbrief een 

ander uiterlijk en be-

dacht een aantal interes-

sante rubrieken. 

Als bestuurslid verzorgde 

Eddy brochures voor de 

uitreiking van de Hei-

mans & Thijsse Prijs. 
Eddy van der Maarel 

Wij hebben een nieuw 

emailadres: 

info@heimansenthijssestichting.nl 

en een nieuw bankreke-

ningnummer: 

NL05 TRIO 0320 0962 62 

Grielen in de duinen  

Als onderdeel van een vierluik 

over voormalige broedgebie-

den van grielen in Nederland 

hebben Ruud Vlek en Hetty 

Litjens een nieuw filmpje sa-

mengesteld. Zie onze website. 

Foto: Mediahuis 


