Heimans en Thijsse Stichting
natuurbeleving natuurstudie natuurbehoud natuureducatie

Van het bestuur
Genieten van de natuur, dat is wat heel
veel mensen dit jaar
gedaan hebben. Veel
meer mensen dan normaal. De belangrijkste
oorzaak van die toename was natuurlijk COVID19. Naar buiten
gaan, wandelen, hardlopen en fietsen bleven
eigenlijk als enige optie
over om er even lekker
uit te gaan. Buiten zijn
er ontelbare kleine en
grote belevenissen die
de zintuigen prikkelen
en je de dreiging van
het virus en andere zorgen even doet vergeten.
Jac. P. Thijsse was als
geen ander in staat om
mensen op de rijkdom
in de natuur te wijzen.
Zijn column in de Telegraaf op 23 november
1912 begon hij met “Er

is wellicht op de heele
wereld geen gebied te
vinden waar op zoo
klein oppervlak zooveel
natuurschoon, een zoo

rijke planten- en dierenwereld is aan te treffen
als ons land.”

COVID19 is wel ten koste
gegaan van veel persoonlijke ontmoetingen.
Dit jaar kon ook ons
jaarlijkse symposium
helaas niet doorgaan. In
2021 gaat die bijeenkomst er wel komen. De
invoering van de Omgevingswet staat daarbij
centraal. We maken ons
grote zorgen over de
gevolgen van deze wet
voor de natuur. Tegelijkertijd geeft deze wet
juist kansen aan individuen om actief mee te
werken en denken aan
hoe ons land zich verder
ontwikkelt en welke
plaats kleine en grote
natuur daarin behoudt of

krijgt. Meer mogelijkheden en dus verantwoordelijkheden voor natuurliefhebbers om de
natuur in je directe omgeving een stem te geven. Tijdens het symposium reiken we ook de
Heimans & Thijsse Prijs
uit.
Het komende jaar zal
ook veel energie gaan
zitten in het Heimans
Diorama in Artis. In
nauw overleg met Artis
onderzoeken we nog of
het immense schilderij
behouden kan worden
en het duinlandschap
geïnventariseerd en
toch gereconstrueerd
kan worden. Spannend!
Ik dank jullie namens het
hele bestuur voor jullie
steun en betrokkenheid
in het afgelopen jaar en
wensen jullie al het beste, veel gezondheid en
een natuurrijk 2021 toe.
Arnold van Vliet
voorzitter

Leuke vondsten in onze collectie
Af en toe zijn er onverwachte en dus leuke
vondsten bij het inventariseren van onze archieven. Meyltje van
Aalst, onze archivaris,
is nu enige jaren bezig
met de documentatiecollectie van de Stichting en kwam bij de
stukken van Jan Joost
ter Pelkwijk een overdruk tegen van zijn
artikel ´De zwemmende kop´ (in De Levende
Natuur) over de Maanvis. Hij tekende veel en
had dus ook een tekening gemaakt van het
vervoer van de grote

Mola Mola met paard en
wagen.

Bij de inventarisatie van
de niet beschreven archieven van de Stichting
die een plaats hebben
gekregen in het UBA
boekendepot-IWO vond
zij in het archief van
G.A. Brouwer drie

schoolschriftjes van zijn
voorvader Gerrit Brouwer,
die in 1830 moest leren
schoonschrijven en zich
nog wel eens verveelde.
De leukste tekening is
bijgevoegd. En er valt

nog veel meer fraais te
ontdekken.
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Heimans en
Thijsse prijs
2021
Kent u iemand die
u wilt nomineren?
Kijk op onze website hoe u dit kunt
doen.

Jaarvergadering
Dit jaar op zaterdag
20 maart 2021. Op
onze website vindt u
begin maart verdere
informatie.

Heimans en Thijsse
Stichting
Het doel van de Heimans en Thijsse Stichting is het draagvlak
voor natuurstudie,
natuurbehoud en natuureducatie te versterken. Dit doen we
door de toekenning
van de Heimans en
Thijsse Prijs, het organiseren van activiteiten en het uitgeven
van deze nieuwsbrief.
De Stichting beheert
historisch materiaal en
een bibliotheek.
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Ons archiefbeleid
Ons archief omvat unieke persoonlijke documenten en voorwerpen
van vele biologen en
natuurbeschermers die
een vooraanstaande rol
in de natuurbescherming
en het natuurbeheer
hebben gespeeld. De
collectie vormt een
waardevolle bron voor
de studie naar de geschiedenis van de natuurbescherming in Nederland. Meer informatie
over onze collectie vindt
u op de website. Verwonder u over de diver-

siteit in de documentatiecollectie door eens te
dwalen door de 106 pagina’s lange plaatsingslijst.
Regelmatig krijgen wij
nieuwe archieven en
collecties aangeboden.
Wij kunnen echter niet
de toegankelijkheid en
permanente bewaring
van aangeboden archieven en collecties onder
de correcte omstandigheden bieden. Ons beleid is daarom om te
helpen met het onder-

brengen van aangeboden archieven bij een
archiefbeherende instelling. Binnenkort
publiceren we een stappenplan dat doorlopen
wordt zodra een archief
of collectie aangeboden
wordt. We gaan ook
praktische aanwijzingen
geven aan mensen die
geïnteresseerd zijn om
hun eigen archief bij
een archiefinstelling
onder te brengen over
hoe ze het eigen materiaal kunnen voorbereiden op zo’n plaatsing.

Archief dozen

In memoriam oud-bestuurslid Sikko Parma
(1931-2020)
Misschien was Sikko
Parma wel nooit bioloog geworden als hij
op de hbs in Alkmaar
niet les had gehad van
Marcus Adriani. De bioloog Adriani maakte
zijn leerling enthousiast
voor het vak. Sikko
schreef zich in bij de
UvA en deed cum laude
kandidaats en doctoraalexamen. Via zijn
assistentschap bij de
dierfysioloog Arie Punt
raakte hij betrokken bij
hydrobiologisch onderzoek en kreeg hij een

aanstelling tot zoöloog bij
het Limnologisch Instituut
in Nieuwersluis. In 1971,
het jaar waarin hij promoveerde op een autecologisch onderzoek op de
muggensoort Chaoborus
flavicans, stapte hij over
naar het Delta Instituut in
Yerseke. Zeven jaar later
keerde hij terug naar het
Limnologisch Instituut, nu
als directeur. In deze rol
stimuleerde hij tal van
jongeren het hydrobiologisch onderzoek voort te
zetten. In 1992 ging Sikko Parma vervroegd met

Heimans en Thijsse
Stichting
Secretariaat, Bibliotheek en Archief
Hugo de Vries Centrum
Plantage Middenlaan 2c
1018 DD Amsterdam

pensioen. Als ervaren
bestuurder had hij daarna nog zitting in diverse
besturen, waaronder de
Heimans en Thijsse
Stichting. Hij verrijkte
ons archief met een fotoverzameling (met register) van personen op
het gebied van biologie
en natuur- en milieubescherming. Sikko Parma
was een aimabel mens,
altijd in voor een
praatje en bereid om
advies te geven. Hij laat
drie dochters en twee
kleindochters na.

Dagboeken van Jac. P.
Thijsse: verwacht voorjaar 2021. Verkrijgbaar
in de boekhandel.

Sikko Parma

Openingstijden bibliotheek en archief
De bibliotheek is toegankelijk op vrijdag van 10.00 – 16.00 uur en op afspraak. 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 aanvragen en inzien op de locatie Oude Turfmarkt 129, 1012 GC Amsterdam.

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

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.

Bezoek ons op het web!

Giften en legaten
Voor giften en legaten kunt u contact opnemen via onze email. De Stichting
is een culturele ANBI instelling.

www.heimansenthijssestichting.nl

