
Op 25 juli 1865 is het precies 150 jaar geleden dat Jac. P. Thijsse
werd geboren. Samen met Eli Heimans richtte hij dit tijdschrift De
Levende Natuur in maart 1896 op. Talloze publicaties over uiteen-
lopende onderwerpen zijn in de beginjaren van zijn hand verschenen
(te vinden op www.natuurtijdschriften.nl); zo kon de redactie in 1995,
50 jaar na het overlijden van Thijsse, hier gemakkelijk uit putten,
toen er die jaargang voor gekozen werd om bij een actueel artikel in
elk nummer een artikel van Thijsse te plaatsen. De boodschap van
deze natuurbeschermer van het eerste uur is nog steeds actueel.
Daarom organiseren de Heimans en Thijsse Stichting, Thijsse’s Hof,
KNNV en IVN in 2015 een aantal activiteiten. Ter nagedachtenis van
Thijsse, maar vooral om zijn gedachtegoed levend te houden.

Thijsse 150 jaar
De Heimans en Thijsse Stichting organiseert dit jaar – met steun
van de andere organisaties – haar jaarlijkse symposium op 29 augustus
in het Gemeentemuseum Den Haag, dit keer over het thema ‘De
groene stad van de toekomst’.
Groene steden hebben de toekomst. Dat zag Jac. P. Thijsse al lang
geleden. Als onderwijzer ging hij met zijn klas op excursie door
stadsparken en langs de randen van de stad. Tegenwoordig wordt
vergroening van steden steeds actueler. Klimaatverandering en toe-
nemend verkeer vormen een groeiende uitdaging. De grote vraag
is hoe in grote steden een aangenaam leefklimaat te kunnen hand-
haven, en hoeveel ruimte er voor de natuur zal zijn. Wat is de verant-
woordelijkheid van gemeentebesturen en welke rol is weggelegd voor
onszelf? Deelname aan het symposium kost € 10,- (voor studenten
€ 5,-). Aanmelden: www.heimansenthijssestichting.nl
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Jac.P. Thijsse op het landgoed
Lindenheuvel in Bloemendaal,

omstreeks 1905 (Collectie
Heimans en Thijsse Stichting).

Dit beeld van Jac.P. Thijsse (links) is
gemaakt door mw. J. Prinsen, gebaseerd
op fotomateriaal uit 1933 en verkregen
kennis over zijn lengte uit zijn paspoort.
Thijsse kijkt hier uit over Thijsse’s Hof
(foto: Martin Scheringa).

Heimans en Thijsse Stichting



In het Gemeentemuseum is van 4 april t/m 30 augustus de tentoon-
stelling ‘Holland op z’n mooist’ te zien, georganiseerd in samenwer-

king met de Heimans en Thijsse Stichting en Natuurmonumenten dat dit jaar
zijn 110 jarig bestaan viert. Een aanrader!

Op 21 maart j.l. ging het Thijsse-jaar van start met de presentatie van
het boek ‘Thijsse's Hof, natuurtuin van Kennemerland’, met teksten

van Willem Holthuizen en foto’s uit de collectie van Ekke Wolters. Het
boek geeft inzicht in de geschiedenis en ontwikkeling van de heemtuin,
vertelt wat er per seizoen allemaal te zien, te horen en te vinden is.
Extra aanleiding is het 90-jarig bestaan van Thijsse’s Hof op 26 septem-
ber a.s. Het boek is geheel in kleur en omvat 96 pagina's. ISBN nummer
is 978 9061 094883. Het is voor € 12,50 bij de boekhandel en in Thijsse’s
Hof te verkrijgen. Meer informatie: info@thijsseshof.nl

Op dezelfde dag kreeg Marga Coesèl in
Thijsse’s Hof de (laatste) Oudemans-

penning uitgereikt. De penning is een eerbetoon
van Natuurmonumenten aan mensen die zich
op bijzondere wijze voor de natuur en haar
bescherming hebben ingezet. Marga Coesèl
deed dit door het beschrijven van de geschiede-
nis van de natuurbescherming en die van de
rol van de voormannen in het bijzonder, zoals
in talloze publicaties naar voren is gekomen.

Diverse afdelingen van IVN en de KNNV
organiseren dit jaar speciale Jac. P. Thijsse-

wandelingen. Bekijk voor informatie over die
activiteiten de agenda’s op de websites:
www.ivn.nl en www.knnv.nl.

Frank Berendse, auteur van ‘Natuur in
Nederland’ (KNNV Uitgeverij), heeft van

de wandelingen die hij in zijn boek beschrijft
ook een wandelapp gemaakt: Natuur in NL.
De app is gratis te downloaden op iTunes App
Store en Google Play Store.
Eén van de wandelingen op de app is de
Thijsse-wandeling op Texel langs kolonies van
Grote stern en Lepelaar en duinvalleien met
orchideeën en Parnassia.
Meer informatie over het boek en de wandelapp:
www.natuurinnederland.nl.

Hans van Os, kenner van Jac. P. Thijsse,
schreef vier korte artikelen over het leven

en de (actuele) betekenis van Thijsse:
• Jac. P. Thijsse: een groot Nederlander • Jac. P.Thijsse en het succes van
de Verkade-albums • Jac. P. Thijsse en natuureducatie • Jac. P. Thijsse en
de natuurbescherming. De vier artikelen zijn vrij te downloaden, o.a. via
http://www.heimansenthijssestichting.nl/thijssenatuurlijk.php

Voor Natuurmonumenten was Van Tienhoven, lange tijd zowel
voorzitter als penningmeester van Natuurmonumenten, wellicht van

nog groter belang dan Thijsse. Menig natuurgebied is alleen behouden
gebleven door zijn inzet. Twee medewerkers van Natuurmonumenten
schreven een eerste aanzet voor een biografie: Piet van Tienhoven,
natuurbeschermer van het eerste uur. 1875-1953.
Een biografische schets. Voor € 7,50 te verkrijgen via de webwinkel
van Natuurmonumenten: http://winkel.natuurmonumenten.nl/piet-
van-tienhoven.
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Vera de Meester-Manger Cats overleden

8 mei j.l. is drs. Vera de Meester-Manger Cats

op 86-jarige leeftijd overleden.

Als eindredactrice vanaf het begin van de her-

oprichting van De Levende Natuur tot 1989

heeft zij een belangrijke rol gespeeld. Als Leids

biologe met redactionele ervaring en indertijd

woonachtig in Wageningen (aan de Heimans-

laan, hoe toepasselijk!) werd ze door Victor

Westhoff hiervoor benaderd.

In de jaren tachtig dreigde De Levende Natuur

na ruim 90 jaar op te houden te bestaan.

Mede dankzij haar inzet kon De Levende Natuur

in 1984 weer verschijnen, in de vorm die het

tijdschrift nu nog steeds heeft.

Abonneewerving had topprioriteit: in menig

nummer schreef zij oproepen hiertoe. Natuur

inspireerde haar tot het maken van tekeningen.

Ook zorgde ze regelmatig voor een gedicht in

de nummers van De Levende Natuur.

We bedanken haar voor haar grote inzet voor

en betrokkenheid bij De Levende Natuur.

Redactie en bestuur De Levende Natuur

In Thijsse's Hof, 6 mei 1935
(foto: Jan P. Strijbos-/Collectie

Heimans en Thijsse Stichting).


