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Vereend om Dr. Jac. P. Thijsse

De redactie heeft niet gestreefd naar volledigheid, doch vooral naar een

leesbaar nummer, waarin velen die Thijsse hebben gekend eigen herinne-

ringen met een glimlach zullen herkennen, doch waaruit ook, naar wij

vertrouwen, jongere generaties het beeld zullen zien oprijzen van de zeer

uitzonderlijke figuur, die Thijsse was en beseffen, welke betekenis hij nog

steeds voor ons heeft.

Thijsse herdenkend gaan de gedachten ook uit naar de jong gestorven

E. Heimans, met wie hij in gelukkige samenwerking aan de „opbloei der

natuurstudie in Nederland aan het begin van de twintigste eeuw” in zo

ruime mate heeft bijgedragen. „Ware hij in leven gebleven, dan had hij
zeker in 1922 in de aula onzer Universiteit naast de heer Thijsse als ere-

doctor gestaan ”, aldus Prof. Stomps in zijn bijdrage aan dit nummer.

Nu, twintig jaar later, geldt nog onverminderd wat Dr. J. Verweij kort

na Thijsse’s overlijden schreef: „...ter compensatie van het gemis dat

Thijsse zelf er niet meer is, zullen duizenden jongeren zijn taak overnemen

en Thijsse’s geest laten leven voor hun kinderen en leerlingen”.

Mogen dit aan Thijsse gewijde nummer,
alsook de (her)uitgaven van enige

van zijn belangrijkste werken, daarvoor nieuwe stimulansen geven.

Ineke Haighton ((NJN) Dr. W.J.+Prud’homme van Reine (KNNV)

Jaap van Dijk (IVN) Ko Zweeres (Het Vogeljaar)

Op 25 juli a.s. is het honderd jaar geleden, dat Jacobus Pieter Thijsse te

Maastricht werd geboren. Er was, dunkt ons, alle aanleiding voor het

besluit der besturen en/of redacties van hiernaast vermelde organisaties,

om dit feit te herdenken met de uitgave van een gezamenlijk THIJSSE-

nummer. Het geringe nadeel dat sommigen wellicht twee of zelfs meer

exemplaren zullen ontvangen, lijkt eenvoudig in een voordeel om te zetten:

men gebruike die extra-nummers om nieuwe leden te werven. Daarmee

zal men stellig in de geest van Thijsse handelen.

De voor dit nummer gevormde eindredactie heeft er naar gestreefd vele

facetten van de figuur Thijsse te belichten. Zij had het voorrecht daarvoor

een aantal uiterst deskundige medewerkers te vinden. Voorts kreeg zij de

beschikking over een nooit eerder gepubliceerde bijdrage van Thijsse zelf,

die nog eens de aandacht vestigt op het levende monument „Thijsse’s Hof”,

dat op uiterst beschamende wijze zelfs in dit Thijsse-jaar met geldzorgen

heeft te kampen!


