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N E D E R L A N D S T I J D S C H R I F T V O O R V E L D B I O L O G I E 

OPGERICHT DOOR E. HEIMANS, J. JASPERS Jr. EN JAC. P. THIJSSE 

De Levende Natuur 

Vanaf de oprichting in 1896 is 'De Levende 
Natuur,' Nederlands tijdschrift voor veld-
biologie, bedoeld als een lees- en publikatie-
medium voor een breed publiek. 
Met de uitgave van dit tijdschrift, nu 83 jaar 
geleden, beoogden de initiatiefnemers, E. 
Heimans, J. Jaspers en Jac. P. Thijsse, even
als met hun talrijke andere publikaties, een 
zo groot mogelijke lezerskring vertrouwd te 
maken met de ons omringende natuur. Daar
bij legden zij de nadruk op de overdracht van 
kennis-uit-de-eerste-hand, d.w.z. op het be
richten over de originele, eigen waarnemin
gen in het veld. 
De invloed van het tijdschrift is van meet af 
aan zeer groot geweest, wat voor een belang
rijk deel te danken was aan het heldere taal
gebruik dat de oprichters bezigden. Niet al
leen heeft 'De Levende Natuur' bij grote 

groepen lezers een levenslange interesse voor 
planten en dieren en hun wijze van leven ge
kweekt dan wel gevoed, maar ook fungeerde 
het blad als 'kiemingsmedium' voor belang
rijke Nederlandse bijdragen aan wetenschap
pelijk biologisch onderzoek. 
Hoewel 'De Levende Natuur' haar 'monopo-
liepositie'op het terrein van de natuureduca
tie met name gedurende de laatste tien jaar 
wel ondergraven zag door de niet aflatende 
stroom van rijk geïllustreerde boekwerken, 
populaire veldgidsen, vouwbladen en alle 
mogelijke andere vormen van 'groene' infor
matie, die gretig aftrek vonden en vinden bij 
het publiek, kwam het bericht dat uitgever en 
redactie, na voltooiing van de 81e jaargang 
tot de conclusie gekomen waren, dat het tijd
schrift niet langer levensvatbaar was, toch 
als een schok. Vooral de oudere biologen (en 
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niet-biologen), die als het ware met 'De Le
vende Natuur' zijn opgegroeid, maar zij niet 
alleen, ervaren een plompverloren opheffing 
van hun tijdschrift als onaanvaardbaar. Het 
is dan ook verheugend dat er uiteindelijk 
toch een mogelijkheid is gevonden, om 'De 
Levende Natuur' voor een zo roemloos einde 
te behoeden. Het resultaat van alle inspan
ning die tot heruitgave van het blad heeft ge
leid, ligt hier voor u. Nieuwe uitgever en re
dactie hopen en vertrouwen, dat 'De Leven
de Natuur' weer die betekenis voor de na
tuureducatie in Nederland zal krijgen, die 
het onder de bezielende leiding van de 
oprichters had. 
In de traditie van Heimans en Thijsse is 'De 
Levende Natuur' in de eerste plaats opgezet 
als een forum voor de presentatie van oor
spronkelijk, dus zelf verricht onderzoek, 
waarin behalve aan de waarnemingen en de 
interpretatie daarvan ook aan het aspect van 
natuurbeheer en natuureducatie aandacht 
besteed wordt. Deze lijn willen wij voort
zetten. Vandaar dat de redactie zich voorstelt 
dat de artikelen in 'De Levende Natuur' niet 
louter beschrijvingen of inventarisatie
rapporten zijn, maar bij voorkeur een be
paald probleem aan de orde stellen, hoe een
voudig van opzet het gerapporteerde onder
zoek ook is. Artikelen over lokale waarne
mingen en/of situaties winnen aan weten
schappelijke en educatieve waarde wanneer 
ze in een breder kader worden geplaatst. In 
het verleden zijn hiervan voortreffelijke 

voorbeelden in 'De Levende Natuur' ver
schenen. 
Het spreekt haast vanzelf dat in deze tijd van 
reizen en trekken ook de zich buiten Neder
land uitstrekkende 'levende natuur' tot het 
terrein behoort waarop het tijdschrift zich 
wil bewegen. Evenmin dient het adjectief 'le
vend' al te letterlijk te worden genomen; ook 
artikelen over bijvoorbeeld de geomorfolo
gie van een gebied, voor zover deze van bete
kenis is voor de planten- en dierenwereld 
daarin, vallen onder onze opvatting van 'le
vende natuur.' 
Van de rubriek 'Vragen en korte mededelin
gen' hopen wij dat die een levendige bijdrage 
zal worden waarin lezers elkaar attenderen 
op wetenswaardig natuurnieuws, maar 
waarin ook personen en verenigingen die een 
bepaald doel op het terrein van het natuurbe
heer en/of de natuureducatie nastreven, 
'wervend' kunnen optreden. 
Hoewel uitgever en redactie, in het vertrou
wen dat een tijdschrift als 'De Levende Na
tuur' wel degelijk in een behoefte voorziet en 
dus recht van bestaan heeft, alles in het werk 
willen stellen om de oude glorie ervan te her
stellen, zijn zij zich terdege bewust van het 
feit dat dit zonder de steun van een omvang
rijk lezerspubliek onmogelijk is. Wij hopen 
dan ook dat iedereen die 'De Levende Na
tuur' een warm hart toedraagt en -droeg, ons 
in dit streven zal willen steunen. 

C. Sykora 

Bij het afscheid van dr. J. Wilcke als redactie-secretaris 
van ^De Levende Natuur' 

Nu een wisseling van de wacht heeft plaats
gevonden, is een woord van bijzondere waar
dering en hartelijke dank jegens dr. J. Wil
cke ons zowel een ereplicht als een behoefte. 

Drieëndertig jaar lang heeft Wilcke 'De Le
vende Natuur' gestalte gegeven en in stand 
gehouden. Weliswaar vond hij steun bij zijn 
mederedacteuren, wijlen prof. dr. J. Hei-
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