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Uitgeverij Van Oorschot brengt de natuurdagboeken van
Jac. P. Thijsse uit
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hij was een amateur en genoot van de planten en dieren’

De natuurdagboeken
van een ’alleenloper’
Natuurkenner Jac. P. Thijsse (1865-1945) geldt als een fenomeen. Behalve als
voorvechter van de natuurbescherming in Nederland werd hij beroemd dankzij
de Verkade-albums die waren bedoeld om het grote publiek de liefde voor de
natuur bij te brengen. Dat Thijsse ook dagboeken bijhield, is nauwelijks bekend.

Hein Flach

h.flach@mediahuis.nl

Amsterdam n Het recent bij uitgeverij Van Oorschot verschenen
boek ’Nu ga ik er eens op uit’ bevat
de twee oudste en boeiendste dagboekdelen, die de jaren 1884-1887
en 1894-1898 beslaan. Thijsse is dan
als jonge onderwijzer werkzaam in
Amsterdam en vult zijn vrije tijd
met lange wandelingen, nabij en in
de stad, de Kennemerduinen, maar
ook tussen Amsterdam en het
Gooi.

Digitaal

De natuurdagboeken van
Thijsse zijn gedigitaliseerd.
Iedereen kan ze raadplegen via
de website van de Heimans en
Thijsse Stichting of die van de
UvA. Het boek ’Nu ga ik er eens
op uit’ kost 35 euro. ISBN:
9789028220010.

Onderwijzersdiploma

Wandelingen

Jac. P. Thijsse met kijker op Lindenheuvel, 1910.

De dagboeken van Thijsse zijn
echte natuurdagboeken. Ze gaan
niet over dagelijkse beslommeringen, maar over de planten en
dieren die Thijsse observeerde
tijdens zijn wandelingen. Het
bijzondere van deze twee dagboeken is Thijsses kenmerkende verhalende stijl inclusief
eigen tekeningen én het feit
dat hij in die periode nog
vrijwel onbekend was. Hij
werd pas later beroemd.
Bioloog en conservator Marga
Coesèl van de Heimans en Thijsse
Stichting, heeft het rijk geïllustreerde boek samengesteld en van
biografische teksten voorzien.
,,Het was veel werk, maar ook leuk
werk’’, zegt de 79-jarige Muiderbergse.
Er is heel veel over Jac. P. Thijsse
geschreven, maar zijn natuurdagboekaantekeningen zijn nooit

eerder in druk verschenen, ook al
zaten ze in de collectie van de
Heimans en Thijsse Stichting. Het
eerste dagboek heeft nog een poos
bij Thijsse’s Hof in Bloemendaal
gelegen, maar is vorig jaar uiteindelijk ook aan het archief van de
Heimans en Thijsse Stichting toegevoegd. Dat archief is in 2016
overigens in bruikleen overgedragen aan de Universiteit van Amsterdam.
Coesèl noemt het opmerkelijk
dat een man afkomstig uit een
eenvoudig gezin - zijn vader was
beroepsmilitair en zijn moeder,
naar de gewoonte van die tijd,
huisvrouw - later zo’n bekende
Nederlander zou worden. Thijsse is
geboren in Maastricht en groeide
op in Woerden. Zijn grote talent
als natuurvorser ontvouwt zich in
Amsterdam. Hij gaat naar de

Coesèl: ,,Thijsse wordt in 1883
achttien jaar. Hij heeft zijn onderwijzersdiploma gehaald. Begin
1884 begint hij met zijn dagboeken. Het leuke is, je merkt meteen
dat hij graag schrijft. Hij heeft een
vlotte pen.’’ Coesèl benadrukt de
veelzijdigheid van Thijsse. Hij is
niet alleen een uitstekend veldbioloog en kan goed schrijven en
tekenen, hij heeft bovendien een
charismatisch karakter. ,,Hij neemt
iedereen voor zich in. Hij heeft een
mild karakter. Als je niet van de
natuur houdt, neemt hij je dat niet
kwalijk.’’ Toen Thijsse in zijn latere jaren in Bloemendaal woonde
vlakbij Thijsse’s Hof, vond hij het
bijvoorbeeld nauwelijks erg als
iemand een zeldzame plant uit de
heemtuin had ontvreemd. ’Dan
was er tenminste iemand die ervan
genoot’, was zijn reactie.’’
Op zijn 18e kent de jonge ’Jak’ zoals hij in huiselijke kring wordt
genoemd - al heel veel namen van
planten en dieren. En hij beschikt
over een goede conditie. Hij woont
in de Dapperbuurt, maar loopt
vandaar naar het Gooi, Muiderberg, en gaat af en toe naar Haarlem of Zandvoort. Hij onderzoekt
de hele omgeving van Amsterdam
te voet. Tijdens die tochten als
’alleenloper’ zoals hij zichzelf
omschrijft, heeft hij genoeg aan
vier sneetjes brood en twee hardgekookte eieren. Hij heeft zich erop
getraind een hele dag zonder drinken te kunnen. ,,Soms gaat hij met
de trein naar Haarlem, of neemt de
Gooise Moordenaar, een treintje
dat vanaf de Middenweg vertrok
naar het Gooi en nogal veel ongevallen veroorzaakte.’’
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kweekschool op de Nieuwe Prinsengracht in Amsterdam om onderwijzer te worden. Daar krijgt
hij les van onder anderen Coenraad
Kerbert, de latere directeur van
Artis, die meteen ziet welk talent
hij in huis heeft en die voor Thijsse
- en voor Heimans - later de collecties van Artis toegankelijk maakt.

Thijsse bij zijn afscheid als leraar van

het Kennemer Lyceum in Overveen, 1930.

verhalender dan de andere, en er
zitten tekeningen bij.’’
Dan volgt er een hiaat in de tijd,
dat Coesèl typeert als zijn ’vormende’ periode; Thijsse gaat naar
Texel, leert vogels kennen, wordt
hoofd van een school, trouwt en
ontmoet Engelse natuurvrienden.
In 1893, terug in de hoofdstad, leert
hij Eli Heimans kennen, eveneens
een Amsterdamse onderwijzer, die
een lesmethode heeft ontwikkeld
om kinderen op een andere, meer
praktische wijze natuurles te geven. ,,Heimans neemt bijvoorbeeld
de vruchten van de esdoorn mee
naar school, strooit ze in de klas
rond, laat de stadskinderen die

niets van de natuur blijken te weten er lekker mee rotzooien en
vertelt een verhaal. Hij neemt de
leerlingen mee naar buiten. Dat
spreekt Thijsse aan, dat wil hij ook.
Ze hebben in 1893 meteen besloten:
we gaan samen boekjes maken. De
eerste verschijnt in 1894.’’
In Thijsses tweede natuurdagboek (1894-1898), eveneens verhalend en van enkele tekeningen
voorzien, zitten al veel meer vogels, zegt Coesèl. Ook zijn kennis is
flink toegenomen. Dat natuurdagboek begint met een lang verhaal
waarin hij een tocht van Abcoude
naar de Ankeveense Plassen beschrijft, op 4 mei 1894. Dat verhaal
heeft hij later overgenomen in het
tijdschrift De Levende Natuur, dat

Kuif-, zwarte- en zwartkopmees.

Jonge spreeuw.

Vormende periode
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Het leuke is, je
merkt meteen
dat hij graag
schrijft. Hij heeft
een vlotte pen
hij samen met Eli Heimans opzet.
,,Dat verhaal geeft Thijsse weer
zoals hij is’’, constateert Coesèl.
De vier latere dagboeken, waaraan hij pas weer in 1916 begint,

kenmerken zich vooral door opsommingen van planten en dieren.
Ze zijn niet meer geïllustreerd.
Coesèl noemt ze ’wat saai’. Reden:
,,Tijdens het schrijven van zijn
eerste dagboek was Thijsse nog
niet bekend; hij had nog geen
andere podia waar hij zijn verhalen
kwijt kon.’’ De platforms waarop
zij doelt zijn onder meer de reeks
’Van vlinders, bloemen en vogels’,
de Verkade-albums, en vooral De
Levende Natuur, waarin Thijsses
smeuïge, verhalende artikelen
verschijnen. Voorts heeft hij vanaf
1901 een column in het Handelsblad en schrijft stukken in De
Telegraaf en de Groene. ,,Hij gebruikt zijn dagboek dan alleen
voor zichzelf. Zijn dagboeken

waren voor hem niet heilig. Wel
voor ons, nu.’’

Pionier
Voor wie is het boek ’Nu ga ik er
eens op uit’ interessant? Coesèl:
,,Voor lezers die iets meer willen
weten over Jac. P. Thijsse, over
Thijsse als pionier van de natuurbescherming - hij is toch de man
die dat op de kaart heeft gezet - én
het is leuk iets te lezen over hoe
natuur en landschap er eind 19e
eeuw uitzagen. Het boek is interessant voor de ervaren bioloog én
voor de amateur. Want: Thijsse was
natuurlijk ook een amateur. Hij
genoot zó van planten en dieren.
Daar is hij dan ook helemaal lyrisch over.’’

Tekeningen

Marga Coesèl van de Heimans en Thijsse Stichting in het Hugo de Vries-gebouw in Amsterdam.
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Wat Thijsse tegenkomt aan planten
en dieren noteert hij in zijn schetsboekjes en hij maakt er ook tekeningen bij. De Heimans en Thijsse
Stichting heeft 45 schetsboekjes,
maar waarschijnlijk zijn er veel
meer geweest, vermoedt Coesèl. ’s
Avonds schrijft hij dan, aan de
hand van zijn aantekeningen, in
zijn dagboek wat hij heeft gezien.
Daarnaast beschikt hij over een
uitstekend geheugen.
Uiteindelijk zijn zes natuurdagdagboeken bewaard gebleven.
Daarvan is het eerste exemplaar,
geschreven in de periode 1884-1887,
veruit het leukste, vindt de samensteller. ,,Het is meer botanisch en

Ex-libris Jac. P. Thijsse.

Waterviolier en blaasjeskruid.

Leucojum - zomerklokje.

Eik en beuk.
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