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JAC. P. THYSSE IN INDIË 

Den 11en October is Dr ]AC. P. THYSSE in Indië aangekomen, om hier 
ongeveer een half jaar door te brengen. WU heeten hem van harte welkom in 
deze gewesten. HEIMANS en THYSSE, wie onzer kent die beide namen niet ? 
Hoe hebben wij vroeger genoten van hun boekjes: "Van Vlinders, Vogels en 
Bloemen", "In Sloot en Plas", "Hei en dennen" enz., die nieuwe werelden voor 
ons openden, die ons boeiden door den enthousiasten verhaaltrant, ons bekoorden 
door de vlotte, vaak artistieke teekeningen. Hoe hebben wij later meegeleefd met 
het tijdschrift "De Levende Natuur", die het voorbeeld geworden is van onze 
"Tropische Natuur". Een geweldige opleving van de belangstelling in de levende 
natuur is het gevolg van hun werk geweest en is ten slotte weer aanleiding 
geworden tot de oprichting der "Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten", 
die in Holland nu zulk schitterend werk doet en waarvan THYSSE nog steeds 
een der meest enthousiaste voorvechters is. 

Ook bij hen, die hier in Indië werken, zijn er ongetwijfeld velen, bij wie 
HEIMANS en THYSSE de kiem gelegd hebben voor hun liefde tot de natuurstudie 
en die zich dit met dankbaarheid herinneren zullen. Het zal Dr THYSSE dan ook 
zeker niet aan vrienden ontbreken, op wier hulp hij eventueel rekenen kan. 

· Welkom in ons midden, Dr THYSSE, moge Uw verblijf hier even aangenaam 
als vruchtbaar zijn! 

HET HOOFDBESTUUR. 


