
De Nederlandse samen-

leving wordt momenteel 

flink op de proef ge-

steld. De hoeveelheid 

stikstof die neerslaat op 

de bodem moet flink 

teruggebracht worden. 

Dit kan niet zonder 

pijnlijke en verregaande 

maatregelen. Tientallen 

jaren hebben we onvol-

doende rekening ge-

houden met de schade-

lijke effecten van stik-

stof op de natuur. En 

een teveel aan stikstof is 

nog maar één van de pro-

blemen waar we wat aan 

moeten doen om de druk 

op onze natuurlijke omge-

ving te verminderen. Voor-

al klimaatverandering en 

de benodigde maatregelen 

om de emissie van broei-

kasgassen terug te dringen 

gaan een nog veel grotere 

uitdaging worden. Het 

roept bij mij de vraag op 

hoe we het zo ver hebben 

kunnen laten komen. Het 

 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 bestuur 

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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Heimans en Thijsse Stichting 

zou interessant zijn om in 

onze archieven op zoek te 

gaan naar antwoorden op 

deze vraag. Een deel van 

het antwoord ligt mogelijk 

in het feit dat natuurbe-

schermers nog meer het 

gesprek moeten aangaan 

met alle betrokkenen in de 

samenleving. Dat is ook 

nog een flinke uitdaging 

waar we hopelijk vanuit 

onze stichting ook een rol 

in kunnen spelen.  

Arnold van Vliet, voorzitter  

Foto’s uit de collectie 

van Peter Bulsing: 

Dit voorjaar werd de 

Stichting benaderd door 

Peter Bulsing met de 

vraag of we geïnteres-

seerd zouden zijn in zijn 

collectie foto´s en docu-

menten. In mei is de bij-

zondere verzameling op-

gehaald. Het bevat, naast 

een aantal aardige brieven 

van Jac. P. Thijsse, foto´s 

van Jan P. Strijbos en één 

van François Haver-

schmidt. Ook is er een 

mogelijk nieuwe foto van 

Thijsse, gemaakt door één 

van zijn leerlinges tijdens 

een excursie in ca. 1925. 

Deze stukken zijn overge-

bracht naar het Allard 

Schenking collectie Peter Bulsing 

Pierson, de Afdeling Bij-

zondere Collecties van de 

UvA en worden onderge-

bracht in de desbetreffende 

archieven en collecties. Ze 

zijn beschreven en zijn ho-

pelijk spoedig toegankelijk. 

Tot slot zal een flink aantal 

stukken geplaatst worden in 

de Documentatiecollectie 

van de Stichting in het Hu-

go de Vries Centrum. Het 

betreft hier onder andere 

mooie aanvullingen op de 

stukken over Adolphe Bur-

det, Gerrit Brouwer en Jan 

P. Strijbos. Deze zijn nu 

beschreven onder de num-

mers 1131-1160, maar mo-

gelijk komt daar nog wat 

bij.  

Foto van de Aalscholver-
kolonie te Lekkerkerk, 
Z.Holland, 15 juni 1931, 
door Jan P. Strijbos 

Foto van een Wulp op 
nest met jongen, Am-
sterdamse Waterlei-
dingduinen mei 1936, 
door Jan P. Strijbos  

Foto van Jac. P. Thijsse gemaakt 
door een leerlinge tijdens een 
excursie, ca. 1925  

Knellende liefde? Over 
de (verstoorde) balans 
tussen recreatie en na-
tuur  

Dit is de titel van het 

symposium van de Hei-

mans en Thijsse Stich-

ting over de gevolgen 

van recreatie voor de 

natuur op 1 oktober ’s 

middags in Wageningen. 

Het thema is door het 

toenemende bezoek aan  

de natuur sinds de co-

ronacrisis actueler dan 

ooit. In een divers pro-

gramma belichten we het 

thema van veel kanten en 

proberen we waar moge-

lijk ook met oplossingen 

te komen.  

U kunt zich aanmelden 

voor het symposium op 

onze website. U vindt 

daar meer informatie en 

het volledige programma. 

Heimans en Thijsse Symposium 2022 

Foto: Jan van der Straaten 

(Saxifraga)  

https://www.heimansenthijssestichting.nl/
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Schenken met belastingvoordeel. Een slimme keuze! 

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 ter inzage in de studiezaal van het Allard Pierson - Bijzondere Col-
lecties van de Universiteit van Amsterdam, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam, en 
deels op ons adres op de Plantage Middenlaan 2c, Amsterdam. U kunt het register 
op de archiefstukken inzien via onze website (onder het kopje Collectie respectie-
velijk Archief) of via de website van het Allard Pierson. Via deze laatste website 
kunt u archiefstukken aanvragen en inzien in de studiezaal van het Allard Pierson. 
 
Donateurs 
U kunt ons steunen door € 25 (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 

De overheid heeft het pe-

riodiek schenken aan goe-

de doelen nog aantrekke-

lijker gemaakt. De gift is 

volledig aftrekbaar van de 

belasting met een schrif-

telijke overeenkomst, ook 

voor kleinere bedragen. U 

heeft tot 52% belasting-

voordeel door de gift zo 

voor een langere periode 

vast te leggen. Omdat de 

Heimans en Thijsse Stich-

ting een culturele ANBI 

(cultureel erfgoed) is, 

mag u voor het bereke-

nen van de aftrek 125% 

van de daadwerkelijke 

gift in rekening brengen. 

Zo is het mogelijk om de 

In memoriam Herman Nuijen (1925-2022) 

Stichting moesten gaan. 

In 2018 was het zover. 

Dat jaar verhuisde hij 

naar een verzorgingshuis 

in Amsterdam en liet hij 

zijn dagboeken bij mij 

afgeven en zo ze kwa-

men bij de Stichting.  

Nuijen was een bijzonder 

aardige en bescheiden 

man. Hij noteerde zijn 

waarnemingen nauwkeu-

rig en overzichtelijk, met 

vermelding van locatie, 

datum en waargenomen 

soorten, en vaak ook 

iets over het weer en het 

gedrag van vogels. De 

dagboeken zijn daarom 

zeer informatief.  

Marga Coesèl  

 

In augustus 1941 begon 

de toen 15-jarige Herman 

met het noteren van de 

vogels die hij waarnam in 

de omgeving van zijn 

woonplaats Hilversum. Hij 

ging er tot op zeer hoge 

leeftijd mee door. Vanaf 

de jaren zestig noteerde 

hij ook de waarnemingen 

die hij deed op zijn bui-

tenlandse reizen. 

Al in 1995 besloot Her-

man Nuijen, die werk-

zaam was op een make-

laarskantoor, dat zijn na-

tuurdagboeken later naar 

de Heimans en Thijsse 
Herman Nuijen en zijn 
vrouw Annemarie de Bruijne  

Beeld uit een film van ir. Willy 

Burdet: Korhaan op de vroegere 

baltsplaats in het Goois Natuur-

reservaat, april 1935  

Heimans en Thijsse 

Stichting meer te steu-

nen, zonder dat het u 

extra geld kost. De be-

nodigde formulieren en 

verdere informatie vindt 

u op onze website bij 

“steun ons”.  

 

Nieuwe gerestaureerde natuurfilms online 

De Heimans en Thijsse 

Stichting en het Museon 

werken samen aan een 

film-digitaliseringsproject. 

Recent hebben wij uit ver-

schillende nalatenschap-

pen weer oud filmmateri-

aal verworven, dat in kor-

te tijd geschikt is gemaakt 

voor online publicatie. 

Hetty Litjens en Ruud 

Vlek hebben met veel 

inzet gewerkt aan de res-

tauratie en ontsluiting 

van de oude films. Dit 

heeft drie ‘nieuwe’ films 

opgeleverd, die zijn voor-

zien van inleidende tek-

sten en aanvullende do-

cumentatie. Deze toevoe-

gingen zijn bepaald geen 

overbodige luxe. De 

films zijn namelijk stuk 

voor stuk geluidloos en 

werden bij vertoningen 

indertijd mondeling toe-

gelicht door de filmma-

kers zelf. Op onze web-

site vindt u de links naar 

de filmpjes. 

Beeld uit de film van Simon de 

Waard over de Vlaardingse en 

Maaslandse Vlietlanden, ca. 

1950  

Beelden uit de “nieuwe” 

oude films: 

https://www.heimansenthijssestichting.nl/collectie/
https://www.heimansenthijssestichting.nl/collectie/archief-en-documentatie/
https://allardpierson.nl/collecties/
https://www.heimansenthijssestichting.nl/
https://www.heimansenthijssestichting.nl/steun-ons/
https://www.heimansenthijssestichting.nl/nieuwe-gerestaureerde-vogelfilms-online/
https://www.heimansenthijssestichting.nl/nieuwe-gerestaureerde-vogelfilms-online/

