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Door de onderbreking tijdens en kort na 
de laatste oorlog overspannen de zestig 
jaargangen van ons tijdschrift een tijds
duur van méér dan zestig jaren; maar dat 
oorlogshiaat wordt ruimschoots gecompen
seerd. doordat in de jaren 1910—1916 
twee afleveringen per maand verschenen. 
In elk geval heeft De Levende Natuur 
sedert haar begin meer dan 60 maal 12 
malen een aflevering het licht doen zien. 
Aanleiding tot het stichten van een tijd
schrift is geweest enerzijds het succes van 
de eerste Heimans-en-Thijsse-boekjes, 
Van Vlinders, Bloemen en Vogels en In 
Sloot en Plas, dat deed verlangen naar een 
gelegenheid om vaker, maandelijks, korte 

meer gedetailleerde artikelen over diverse 
afzonderlijke onderwerpen te kunnen 
geven, anderzijds leidde er toe de behoefte 
aan nader contact met en weerwerk van de 
lezers en abonnees, die moesten worden 
gemaakt tot correspondenten en medewer
kers. 
Het succes was enorm; het aantal lezets 
steeg direct tot een voor die tijd en die om
standigheden merkwaardige hoogte. Er 
ging geen post het redactie-adres voorbij 
zonder een aantal brieven te brengen met 
vragen, berichten of korte mededelingen 
en geen dag zonder minstens één pakket 
met vondsten ter determinatie of documen
tatie. 
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In die beginperiode was naast E, Hcimans 
en Jac. P. Thijsse ook J. Jaspers als derde 
redacteur, later als vast medewerker en ad
viseur, door z'n aparte specialismen — in-
sekten (vooral kevers), mossen, microsco-
pie — en door z'n technisch-systematische 
inslag als verzamelaar en museumman zeer 
goed op z'n plaats; hij won zich door zijn 
heel anders ingestelde, maar even enthou
siast geschreven bijdragen en door zijn 
geestige, met eigenaardig krakerige stem 
voorgedragen lezingen een eigen schare 
van toegewijde adepten. 
Men vergete niet, dat die hele beweging tot 
bewust en wetenschappelijk ingesteld na-
Uuirgenieten op deze wijze absoluut nieuw, 
uniek en origineel was. Er waren immers 
geen kranten met een natuurrubriek, geen 
N.J.N., geen Natuurhistorische Vereni
ging met werkkampen, voordrachten en 
excursies, geen biologische streekmusea, 
geen lokale voorlichting voor zomergasten 
en veelal geen levenwekkend biologie-
onderwijs op lagere en hogere scholen. 
Toen later dat alles er wél kwam, bleef 
De Levende Natuur haar eigen aparte 
plaats behouden en haar richtingwijzende 
rol vervullen, maar de artikelen kwamen 
langzamerhand op een ander niveau. Ze 
werden meer gespecialiseerd, meer docu
mentair. minder bespiegelend, minder 
spontaan uit enthousiaste herinnering, meer 
kritisch uit zorgvuldig eigen waarnemen 
gecomponeerd. 

Bij de oorspronkelijke leiders zelf is dat 
niet zó opvallend; wel is het duidelijk, dat 
met de jaren hun arbeidsveld zich uit
breidt. dat hun kennis en hun inzicht wordt 
verdiept, hun stijl rijker en rijper wordt, 
minder tastend, meer zelfbewust, met ge
zag. Bij de telkens nieuw gewonnen gene
raties van jongeren is die verschuiving veel 
duidelijker te constateren. Eigenlijk is dat 
geen wonder; zij ontplooiden zich sneller 

en uit een hoger oorsprongspunt, hoger. 
maar daardoor veelal ook minder centraal, 
eenzijdiger gespecialiseerd, 
Wie zich een indruk wil vormen van de 
aard en omvang van deze evolutie, neme 
de moeite nog eens bijvoorbeeld de vijfde 
en de vijfendertigste jaargang naast elkaar 
door te bladeren. Zelfs uit de kleine-letter
stukjes, vragen en korte mededelingen 
spreekt het verschil. En dan ligt tussen 
deze twee jaargangen nog maar de helft 
van de complete serie. 
Symptomatisch voor het onderscheid tus
sen toen en nu is ook onze nieuwe onder
titel. In de oprichtingstijd leek de term ,,na-
tuursport " een goed symbool voor de doel
stelling van het tijdschrift, maar tegen
woordig zou dit helemaal niet meer de la
ding dekken en sedert de laatste oorlog 
zijn wij er trots op te heten — en ook te 
zijn— hét Nederlands tijdschrift voor 
Veldbiologie. 

Toen deze ontwikkeling zich begon af te 
tekenen, waren er nog al wat lezers, ver
moedelijk vooral oudere, die dit niet bij
zonder apprecieerden. Herhaaldelijk kre
gen wij de klacht, dat De Levende Natuur 
zo geleerd werd en spoorde men de redac
tie aan om toch weer terug te keren tot de 
veel gezelliger eenvoudige artikels van de 
eerste jaargangen. In zoverre als die wis
seling van niveau inderdaad een natuur
lijke evolutie weergeeft, is dat verwijt 
ongerechtvaardigd en de wens tot terug
keer onvervulbaar. Ook het feit, dat er 
door al die jaren heen, nooit gebrek aan 
kopij heeft bestaan, wijst er op, dat ons 
tijdschrift wel steeds goed heeft gereageerd 
op de wisselende eisen van de voortschrij
dende tijdsontwikkeling. 
De redactie had wel dikwijls te kampen 
met moeilijkheden van andere aard. Zelfs 
uit een overvloed van goede, maar soms te 
lange, of te eenzijdig georiënteerde artike-
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len is het, bij welhaast chronische duurte 
van papier en cliché's, moeilijk steeds te 
zorgen voor een regelmatig gevarieerd 
menu naar ieders smaak. 
Belangrijker moeilijkheid is nog, dat de op
dracht om te zijn het Nederlandse tijd
schrift voor veldbiologie meebrengt, dat 
ook plaats moet worden ingeruimd voor 
resultaten van zulk veldwerk, die niet in 
een voor alle lezers aangename vorm kun
nen worden voorgezet, bijvoorbeeld door 
grote tabellen, opsommingen van namen 
of ander soort van omvangrijke documen
tatie, Wanneer zulke studies zorgvuldig 
zijn opgezet en uitgevoerd, zullen ze veelal 
later blijken de plaatsruimte ten volle 
waard te zijn geweest, doordat ze stimu
leren tot verder nuttig werk en ook al, 
doordat gegevens worden vastgelegd, die 
misschien later niet meer te verkrijgen zou
den zijn. 

Gelukkig wordt deze opvatting klaarblijke
lijk gedeeld door de meerderheid van onze 
abonnee's, ook van degenen wier belang
stelling in andere richting gaat, en, wat ons 
tot grote steun is, ook door overheidsin
stanties, die het biologisch veldwerk steu
nen en bevorderen willen. 
In de laatste jaren is de betekenis van deze 
semi-officiele taak van De Levende Na
tuur aanzienlijk toegenomen nu allerwege 
veldbiologisch onderzoek van diverse aard 
en omvang wordt geëntameerd door jonge 
werkers, afzonderlijk of in groepsverband 
en al of niet onder ambtelijke of weten
schappelijke leiding of controle. 
Veelal is dit werk als simpele jeugdliefheb-
berij begonnen, en soms kunnen we de eer

ste stappen in de ontwikkeling van deze 
wetenschappelijke werkers terugvinden in 
vorige jaargangen van De Levende Na
tuur. Dit maakt dan ook, dat ze later voor 
meer gerijpte resultaten van hun onderzoek 
de weg naar ons tijdschrift en die naar de 
voor onze lezers geschikte vorm en inkle
ding des te gemakkelijker kunnen vinden. 
Wanneer hun werkzaamheid rechtstreeks 
of indirect gericht is op de belangen van 
Natuurbescherming of van het Staatsbos
beheer of dergelijke instellingen, dan moet 
het wel naar beide kanten ten goede kun
nen werken, dat die instanties daardoor, 
behalve over de uitgebrachte officiële rap
porten, nog beschikken kunnen over deze 
ongedwongen en zo veel aantrekkelijker 
weg tot voorlichting van het publiek. 
Dit alles klemt te meer, nu in Nederland 
de mogelijkheden voor veldbiologisch 
onderzoek, evenals die voor vrije en geleide 
recreatie en liefhebberijstudie in de natuur 
zo verbijsterend snel verminderen. De 
noodzaak toch zo veel mogelijk nog te red
den en te behouden van de schaars wor
dende gelegenheden, om van natuurleven 
te genieten wordt gelukkig allerwegen in
gezien. Voor het effectief doorwerken van 
dit inzicht echter is het van primair belang, 
dat beter dan tot nu toe bekend worde, hoe 
grote en veelsoortige rijkdommen met ieder 
van die omstreden objecten dreigen verlo
ren te gaan. 

Bij het propageren van de kennis omtrent 
die waarden kan ons tijdschrift De Leven
de Natuur met Uw aller medewerking ook 
in de komende jaren nog een belangrijke 
vaderlandse taak vervullen. 
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