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Van het bestuur 

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om het archief van onze Stichting veilig te stellen en te verhuizen 
naar de Artisbibliotheek. De archiefstukken zullen daar onder veilige condities worden bewaard en voor 
onderzoekers en belangstellenden eenvoudig – ook digitaal –  toegankelijk worden gemaakt. Op 1 juli zal 
dit project worden afgerond. De professionele archivarissen Fons van der Meer en Wim Kuppen en de 
Heimans en Thijsse conservator Erik Zevenhuizen hebben hier veel energie ingestoken. Zij zijn daarbij 
enthousiast geholpen door onze vrijwilligers onder leiding van Jacques de Smidt. Deze majeure operatie is 
een belangrijke stap in de geschiedenis van de Heimans en Thijsse Stichting en ik wil iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen dan ook van harte bedanken.
 Thijsse’s Hof. Op 21 maart vond een belangrijk evenement plaats in Thijsse’s Hof. Het nieuwe boek 
over Thijsse’s Hof van Willem Holthuizen en Ekke Wolters (tweede auteur op de kaft) werd op die dag 
aangeboden aan Johan Remkes, Commissaris van de Koning in Noord-Holland en Marc van den Tweel, 
directeur van Natuurmonumenten. Minstens zo belangrijk was dat die middag, ook in Thijsse’s Hof, onze 
Marga Coesèl de Oudemans-medaille kreeg uitgereikt voor haar historische onderzoek en de geweldige 
aandacht die ze met haar boeken heeft gegenereerd voor Thijsse en andere voormannen van de Nederlandse 
natuurbescherming. Marga, van harte gefeliciteerd!
 150 jaar Jac. P. Thijsse. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat Jac. P. Thijsse werd geboren in Maastricht. 
Op initiatief van Hans van Os is er een aantal keren overlegd tussen IVN, KNNV, Thijsse’s Hof en onze 
Stichting over de manier waarop we hier aandacht voor zouden vragen. Er is een productiemaatschappij ge-
vonden om een documentaire over Thijsse te maken en enkele omroepen hebben zich bereid getoond deze 
documentaire uit te zenden. De financiering is op dit moment voor 60% rond, en we hopen dat het laatste 
deel ook beschikbaar komt. Hans van Os heeft een aantal korte artikelen over verschillende aspecten van 
het leven van Thijsse geschreven. Deze zullen worden aangeboden aan huis-aan-huis bladen, zodat er een 
brede verspreiding zal plaatsvinden. Wij hebben op de app Natuur in NL (gratis voor iPhones en android 
phones) de Thijsse-wandeling op Texel uitgezet, die start direct vanaf de boot en de wandelaar voert langs 
kolonies van grote stern en lepelaar en schitterende duinvalleien met parnassia en groenknolorchis.
 De Stichting in het maatschappelijk debat. In aansluiting op eerdere besluiten van het Algemeen Be-
stuur zal de Stichting in de toekomst steeds vaker duidelijk stelling nemen in het maatschappelijke debat 
over natuurbehoud. Inmiddels heb ik – als voorzitter van de Stichting – de openingslezing gegeven voor het 
integratiecongres van IVN en KNNV, waar ik heb opgeroepen tot de vorming van een krachtige, aaneen-
gesloten natuurbeschermingsbeweging. Ook hield ik toespraken voor de Provinciale Staten van Utrecht, 
Noord-Brabant en Noord-Holland over het nieuwe natuurbeleid en de grote verantwoordelijkheid die de 
provincies zijn gaan dragen. Binnen het bestuur zijn wij inmiddels een discussie gestart op wat voor manier 
we ook jonge mensen bij het werk van onze stichting kunnen betrekken. Voor de komende jaren zal dit een 
van onze belangrijkste aandachtspunten zijn.
 Heimans en Thijsse Symposium 2015. Op zaterdagmiddag 29 augustus vindt het jaarlijkse Heimans en 
Thijsse Symposium plaats met als thema De toekomst van de groene stad. Zie het programma op p. 2. Dit 
jaar doen we dat in het kader van de herdenking van Thijsse met een openingslezing door Marc van den 
Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten. We proberen hier weer links te leggen met groeperin-
gen buiten de natuurbeschermingswereld: stedenbouwkundigen, stadsbestuurders en bewoners (zie elders 
voor een gedetailleerd programma). De bijeenkomst wordt gehouden in de aula van het Gemeentemuseum 
Den Haag, waar op dat moment ook de tentoonstelling “Holland op zijn mooist” bezichtigd kan worden. Dat 
betekent dat er een mooie combinatie mogelijk is, wanneer u naar Den Haag komt. Deelnemers aan het sym-
posium hebben vrije toegang tot de tentoonstelling op die dag
 Heimans en Thijsse Prijs 2015. Op dit symposium zal ook de Heimans en Thijsse Prijs worden uit-
gereikt.

Frank Berendse (voorzitter)
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Jaarvergadering van de Stichting op 14 februari 2015:

Op zaterdag 14 februari heeft de Algemene Bestuursvergadering plaatsgevonden. In het Dagelijks Bestuur zijn Matthijs 
Schouten en Maarten Smies volgens aftreedschema afgetreden. Helaas heeft ook Herman Ploem (penningmeester sinds 
februari 2014) zijn functie neergelegd als gevolg van persoonlijke omstandigheden. Frank Berendse is herbenoemd als 
voorzitter en Anton van Haperen is benoemd als nieuw lid. Harmke van Oene neemt het penningmeesterschap over tot er 
een nieuwe penningmeester is gevonden. In het Algemeen Bestuur is Juliet Oldenburger herbenoemd. Anton van Haperen 
heeft een uitstekend netwerk binnen natuurorganisaties, overheid en de politiek. Hij heeft lange tijd gewerkt bij Staatsbos-
beheer, heeft in diverse besturen van natuur- en milieuorganisaties gezeten, is inmiddels gepensioneerd en is nu actief als  
lid van de Provinciale Staten van Zeeland voor de PvdA. Een goede versterking van het Bestuur!
 In het Bestuur van het Steunfonds Heimans en Thijsse zijn Maarten Smies en Peter Coesel afgetreden volgens aftreed-
schema. Ook is Herman Ploem hier gestopt als penningmeester. Frank Berendse heeft hier het voorzitterschap overgeno-
men. Harmke van Oene is ook hier secretaris-penningmeester. Een uitbreiding van dit bestuur volgt mogelijk nog.
Na de huishoudelijke vergadering volgde een presentatie van Erik Zevenhuizen en Fons van de Meer. (beiden Artis Bi-
bliotheek) over de aanpak en voortgang van de verhuizing van het archief. Erik vertelde over de ontstaansgeschiedenis 
van de Artis Bibliotheek. De Artis Bibliotheek, die nu deel uitmaakt van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van 
Amsterdam, vierde in 2013 samen met Artis haar 175-jarig bestaan. De Artis Bibliotheek, te vinden op de Plantage Mid-
denlaan 45, op 10 minuten lopen van de Heimans en Thijsse Stichting, heeft een uitgebreide bibliotheek en archief met 
een zoölogische oriëntatie. De collectie van de Stichting met haar sterkere focus op planten sluit hier prachtig op aan. Fons 
van der Meer vertelde over de aanpak van het project. Er is niet gekeken naar personen of organisaties. De gehele collectie 
is doorlopen. Archiefstukken en documentatiemateriaal dat moeilijk ergens anders te vinden is, is gecatalogiseerd en, op 
moment van schrijven, inmiddels verhuisd en in quarantaine om ongewenste beestjes en schimmels een halt toe te roepen. 
Het vervolg zal zijn dat de catalogus van deze stukken digitaal wordt gemaakt en via internet bereikbaar. Op termijn wordt 
geprobeerd ook de stukken zelf digitaal te maken, daar moet echter financiering voor gezocht worden. Beide heren waren 
zeer enthousiast over wat ze in onze collectie hadden aangetroffen. Ter illustratie hiervan hadden ze een kleine tentoonstel-
ling met stukken uit het archief voor deze gelegenheid ingericht, o.a. de aanwezigheidslijst van de oprichtingsvergadering 
van Natuurmonumenten (nu te zien bij de tentoonstelling “Holland op z’n mooist”). Een aantal kritische vragen werd naar 
volle tevredenheid beantwoord. Na een aantal jaren met vele discussies rond de collectie, waren de aanwezigen het erover 
eens dat met dit project een goede weg is gevonden om de bijzondere collectie veilig te stellen en te ontsluiten. 

Harmke van Oene 

Heimans en Thijsse symposium: zaterdag 29 augustus 2015.

           13.30 Frank Berendse – welkom
           13.40 Marc van den Tweel – 150 jaar na de geboorte van Jac.P. Thijsse
           14.00 Hiltrud Pötz – De toekomst van de stad is groen
           14.30 Remco Daalder – De ecologie van de stad als economische motor

 

 15.00  pauze
 

           15.30 Redmond O’Hanlon – Dutch nature in the city
           16.00 paneldiscussie Joris Wijsmuller, Barbara Rijpkema, Hiltrud Pötz
           16.45 uitreiking Heimans en Thijsse Prijs

           

        Entree € 10 (studenten: € 5). Inschrijving: www.heimansenthijssestichting.nl 
                        Heimans en Thijsse Stichting, IVN, KNNV en Thijsse’s hof

 
 

Heimans en Thijsse Symposium

De groene stad van de toekomst
zaterdag 29 augustus 2015, Gemeentemuseum Den Haag
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In memoriam Arie Bakker

Op 4 mei 2015 overleed Arie 
Bakker, een van de oprich-
ters van onze Stichting in 
zijn huidige vorm. Jarenlang 
was hij actief als secretaris 
van de Stichting en de motor 
achter de Commissie voor 
de Heimans en Thijsse Prijs. 
Daarmee heeft hij veel kun-
nen doen om ook anderen die

zich voor landschap en natuur in ons land hebben in-
gezet eer te bewijzen.  
 Zijn leven is altijd verbonden geweest met be-
langstelling voor de natuur en de natuurbescherming. 
Het begon rond zijn geboorteplaats Schiedam, waar 
hij als lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Na-
tuurstudie de rivier, de polder en het duinlandschap 
ontdekte. De NJN was zeker in de naoorlogse tijd  
voor jongeren uit de stad een voedingsbodem. Als 
student in de Bosbouw aan de Landbouwhogeschool 
in Wageningen richtte Arie zijn belangstelling op ve-
getatieonderzoek, vooral op grasland en  populieren. 
 Na zijn Wageningse periode kwam hij in dienst 
van het Staatsbosbeheer in Noord Brabant als een 
van de eerste natuurbeschermingsconsulenten. De 
aankoop en veiligstelling van natuurreservaten, die in 
die jaren vorm kreeg was een boeiende  ontwikkeling. 
Zo heeft Arie met zijn medewerker John Noest aan 
de wieg gestaan van wat later het Nationaal Park De 
Biesbos zou worden. De basis daarvoor werd in 1958 
gelegd door de aankoop  van de eerste 50 ha. Dit zou 
later leiden tot een gebied van meer dan 9000 ha nu. 
Later was hij als  natuurbeschermingsconsulent in  
Gelderland betrokken bij de verwerving van een 
nieuw natuurreservaat, de Duivelsberg bij Nijmegen, 
dat voormalig Duits  bezit was, en dat na de annexatie 
door Staatsbosbeheer kon worden aangekocht.
 Later kon Arie zijn werk voor het natuurbehoud 
jarenlang voortzetten als directeur van de Natuur-
wetenschappelijke Commissie van de Natuurbe-
schermingsraad. Ontelbaar zijn de adviezen over 
bedreigde en te sparen natuur  (bijvoorbeeld in ruil-
verkavelingsgebieden), die vaak leidden tot aankoop 
en bescherming. Het aandeel van Arie Bakker daarin 
is aanzienlijk, al kwam dit door zijn bescheidenheid 
niet altijd naar buiten. 

Ton Coops

een Verkade-album over het Naardermeer. 
 Dat het epistel van Rika Hopper bewaard is 
gebleven is bijzonder. Thijsse bewaarde weinig. 
De post die Thijsse ontving werd altijd trouw 
beantwoord. Zou hij op het verzoek zijn inge-
gaan? Er was wel een aanwijzing: op het briefje 
staat met potlood, in het handschrift van Thijsse, 
‘Prinsengracht 21’. En dat is het adres waar Rika 
Hopper in 1916 woonde! En ja, onlangs vond ik 
een mij onbekende publicatie van Thijsse waarin 
hij vertelde over een roeitocht met Rika Hopper. 
Dit was in een bijdrage aan de feestbundel voor 
de tekenleraar B.W. Wierink, ter gelegenheid 
van diens tachtigste verjaardag in 1936. Thijsse 
had tekenles gehad van Wierink en hield contact 
met hem. Zij gingen ook samen  op excursie. 
 Of Thijsse nadien nog contact heeft gehad 
met Rika Hopper is niet bekend. Thijsse en 
Wierink bleven in ieder geval wel goed be-
vriend. Hun namen zijn ook met elkaar verbon-
den door het bekende ex libris dat Wierink voor 
Thijsse ontwierp, en dat elke Nieuwsbrief siert.

Marga Coesèl                                  
De volledige tekst van deze bijdrage staat op onze website.

Boekbespreking

Willem Holthuizen en Ekke Wolters, 2015. 
Thijsse’s Hof; natuurtuin van Kennemerland. 
Bekking & Blitz, Amsterdam. ISBN 978 9061 
094883. Prijs €12,50.

Een aardig boekje, uitgegeven ter gelegenheid 
van het 90-jarig bestaan van de Hof; én ter her-
denking van het 150e geboortejaar van Thijsse, 
beide in 2015. Holthuizen, onder meer oud-
voorzitter van de Hof, schreef de tekst; Wolters 
stelde uit zijn verzameling een mooie selectie 
foto’s ter beschikking. Eerst gaat het over de 
geschiedenis van het terrein (met kaartjes), het 
ontwerp, de inrichting en de praktijk van de Hof. 
Daarna worden alle seizoenen op tamelijk lyri-
sche wijze besproken, met wederwaardigheden 
over de toepassing van allerlei planten en dieren.   
 Het boek is beslist uitnodigend, te beginnen 
bij de vormgeving. Prettig is ook dat niet alleen 
bestuursleden van de Hof worden genoemd maar 
ook diegenen die het dagelijkse werk doen. 
 Als kritische opmerkingen noem ik aller-
eerst het ontbreken van een verwijzing naar de 
Heimans en Thijsse Stichting. Ook komt het 
unieke en essentiële karakter van het educatieve 
werk niet goed naar voren. Nogal storend zijn 
de vele fouten en slordigheden in de tekst: taal-
fouten, onjuiste interpunctie, inconsequenties in 
hoofd- en kleine letters, wisseling in tegenwoor-
dige en verleden tijd, maar ook fouten in namen 
van personen en planten.
 Al met al is het een mooi boekje; het is het 
lezen en bekijken zeker waard!

Chris Maas Geesteranus
De volledige tekst van deze bijdrage staat op onze website.

Jac. P. Thijsse en Rika Hopper

In maart 1916 ontving Jac. P. Thijsse een briefje van 
de beroemde actrice Rika Hopper. Zij maakte in die 
tijd furore in stukken van Tolstoi en Ibsen. In haar 
briefje viel Rika met de deur in huis: “Wilt U mij eens 
vertellen hoe het mogelijk is het Naardermeer met al 
die vogelfamilies in den broedtijd van naderbij te 
aanschouwen? Daar heb ik al zoo lang naar verlangd 
die eens te zien.” Bekend was dat Thijsse in 1904 had 
geprotesteerd tegen het plan om het Naardermeer te 
bestemmen als vuilstortplaats en dat het gebied later is 
aangekocht door Natuurmonumenten. Ook verscheen 
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De Heimans en Thijsse                                       
Stichting beheert een 
biblio  theek en een ar-
chief met materiaal over 
de ont wik keling in het 
denken over en het om-
gaan met de natuur. Ac-
tiviteiten op deze ter reinen 
worden be vorderd door 
o.m. het toe kennen van de 
Heimans en Thijsse Prijs.       
Men wordt donateur van 
de Stichting door €22,50 
(studenten €10,00; 
instel lingen minimaal 
€65,-) over  te maken 
op rekening NL52 INGB 
0003 8310 69  t.n.v. 

Heimans en Thijsse Stichting, 
Amsterdam, onder vermelding 
van ‘donatie’. Men ont vangt 
dan  de Nieuws brief en uitnodi-
ging en voor mani fes ta ties.

Adres
Postbus 20123
1000 HC Amsterdam
heimans-en-thijsse-st@planet.nl

Website
www.heimansenthijssestichting.nl

Secretariaat, 
Bibliotheek en Archief
Hugo de Vries-Centrum
Plantage Middenlaan 2c
1018 DD Amsterdam
Bibliotheek en archief zijn 
toegankelijk op vrijdag van 
10.00 - 16.30 uur 
en op afspraak.

Dagelijks Bestuur
F. Berendse, voorzitter; 
voorzitter Heimans en Thijsse 
Steunfonds
tel. 0317 484973
frank.berendse@wur.nl
H. van Oene, secretaris-
penningmeester
tel. 0318 847782
vanoene@upcmail.nl
A.M.M. van Haperen
tel. 0118-552825
haperen@zeelandnet.nl
P.C. de Hullu
tel. 024 7410701
e.dehullu@science.ru.nl
M. Kloek
tel. 0317 485181
marjolein.kloek@wur.nl
Th. van Slobbe
tel. 024 6844836.
t.vanslobbe@waarde.nl
F. Saris
tel. 024 7410411
frank.saris@sovon.nl

Webmaster 
H. Kuyvenhoven, 
tel. 030 6665261
herbert.rita@zonnet.nl 

Eindredactie Nieuwsbrief 
E. van der Maarel
tel. 0561 430760
eddy.arteco@planet.nl
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Wie Is....? nr. 6
Evert Boeve

Het leven van foto-
graaf en cineast Evert 
Boeve is verbonden 
met de natuur. Volgens 
zijn idee is dat begon-
nen met de activiteiten 
van zijn beide groot-
vaders. De ene was 
een  groot  liefhebber 

van alles wat leeft en groeit. De andere opa was 
een stroper, die er niet voor schroomde om 
koolmeesjes te vangen, om ze met een klontje 
boter te bakken en op te eten.
 In de oorlog zat Evert ondergedoken. In die 
tijd had hij veel contact met een goede en uiter-
aard ook aardige buurman die hem leerde foto-
graferen. Na de oorlog trok hij zoveel mogelijk 
de natuur in om foto’s te maken van planten 
en vogels. Bij dit werk is hij als het ware ont-
dekt door Jaap de Jong, die hem lid maakte van 
de NJN. Dat was in 1946 toen hij 19 jaar oud 
was. In die tijd mocht je na je 23-ste verjaardag 
geen lid meer blijven. De NJN is immers een 
zelfstandige jeugdbond. Met andere woorden, 
Evert is slechts vier jaar NJN-er geweest. Niet 
lang dus, maar naar zijn zeggen zijn die jaren 
bepalend geweest voor zijn verdere leven.
 Hij was inmiddels opgeleid als instrument-
maker en werd daarna gediplomeerd fotograaf 
en cineast. Bovendien had hij zichzelf ontwik-
keld tot een soort onderwijzer. Dat wil zeggen, 
hij trok ‘s avonds het land in om lezingen te 
houden voor allerlei organisaties. In de winter-
periode vaak wel drie keer in de week. In het 
begin altijd met zijn dia’s, later met zijn films. 
Gewoon om mensen te laten ervaren hoe mooi 
en interessant die natuur is in al zijn facetten en 
derhalve beschermd dient te worden.
 Die films maakte hij eerst op 8 mm, later 
kreeg hij de beschikking over professioneler 
materiaal, toen hij in dienst trad bij Philips. 
Daarom bestaan er twee verschillende films van 
hem over de koolmees. De laatste is dus op 16 
mm materiaal gedraaid, maar net als de eerste 
zonder geluid. Bijzonder is vooral de film, die 
hij maakte over de staartmees, met opnames in 
het bolvormige nest, dat gemaakt was van elas-
tisch spinrag. Leerzaam was zijn film over de 
dagpauwoog, waarbij de metamorfose van deze 
vlinder in beeld werd gebracht.
 Veel succes had hij daarnaast met zijn foto’s, 
die hij maakte voor Natuurmonumenten, maar 
ook voor de Landschappen en andere orga-
nisaties. Foto’s die gebruikt werden in boek en, 
brochures en kalenders. Hij heeft daartoe zelfs 
een breedbeeldcamera gebouwd, waarmee dia’s 

van 18 x 6 cm gemaakt konden worden. De 
panoramafoto’s die hij hiermee maakte, zijn 
onder andere op en in de treinen toegepast.
 Samen met Piet Bakker maakte Evert het 
boek Stinzenplanten, dat door veel kenners als 
een standaardwerk wordt beschouwd. Het is 
helaas niet meer te koop.
 Daarnaast is Evert betrokken geweest bij de 
oprichting van Vogelwerkgroep Het Gooi. Ook 
heeft hij, vooral samen met zijn vrouw Rie, een 
rol gespeeld bij de oprichting van de Stichting 
Kritisch Faunabeheer. Deze bestaat nu onder 
de naam Faunabescherming en keert zich tegen 
de plezierjacht. En hoewel hij door zijn hoge 
leeftijd niet meer actief bij deze organisaties 
betrokken is, kan hij zich nog steeds over die 
plezierjacht opwinden. 
 Daarentegen kan hij wel waardering op-
brengen voor de kooikers, dus mensen, die een-
den vangen in een eendenkooi. Zij gaan profes-
sioneler te werk en leveren bovendien naar zijn 
zeggen een grote bijdrage aan de bescherming 
van andere vogels. Eendenkooien kunnen na-
melijk alleen maar functioneren bij een abso-
lute rust en daarom vormen eendenkooien een 
eldorado voor veel zangvogels. Evert heeft dat 
allemaal weer vastgelegd in een film en dit keer 
ook met geluid.
 Samengevat is het leven van Evert Boeve 
een leven lang met de natuur, maar daarnaast 
ging zijn belangstelling ook uit naar de histo-
rie. Zo zijn er door hem films gemaakt over het 
spinnen van wol in Staphorst en het bakken van 
vloerbrood in een houtgestookte steenoven. 
Oude ambachten dus, die aan het verdwijnen 
zijn, maar in zekere zin nog net op tijd in beeld 
zijn vastgelegd.
 Filmen en fotograferen is er voor Evert nu 
helaas niet meer bij. Maar hij blijft bezig. Zijn 
huis, dat zoals je zou verwachten midden in 
de natuur ligt, staat bijna vol met fraai beeld-
houwwerk van zijn hand.

Hans Uylenburg


