
Thijssestraat 

Thijsse, Jacobus Pieter, bioloog en natuurbeschermer (Maastricht 25-7-1865 

- Overveen (N.H.) 8-1-1945). 

Jac.P. Thijsse - 'Co' voor zijn vrienden - groeide op als derde zoon in een gezin 

met vier kinderen. Hij bezocht de lagere school in Grave en Woerden en 

volgde van 1879 tot 1883 de opleiding tot onderwijzer aan de gemeentelijke 

Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen te Amsterdam. Op 

achttienjarige leeftijd stond hij voor de klas op een Amsterdamse school als 

derde onderwijzer. Hij behaalde verschillende aanvullende akten en verliet 

Amsterdam in 1891 om hoofd van de Fransche school in Den Burg op Texel 

te worden. In hetzelfde jaar trouwde hij met Helena Bosch. 

Thijsse kon goed aarden op Texel. Hij was een natuurliefhebber en trok met zijn leerlingen over het 

eiland. Eieren zoeken was een geliefde bezigheid bij de Texelse jeugd, en wie de eieren kon vinden, 

kende de broedgebieden. Zo ging Thijsse het vogelleven bestuderen. Thijsse bleef anderhalf jaar op 

Texel, want de heimwee van zijn vrouw bracht hem al in 1892 terug naar Amsterdam. Hij werd er 

hoofd van de Openbare School aan de Passeerdersgracht. 

In 1893 leerde Thijsse Eli Heimans kennen, eveneens schoolhoofd in Amsterdam, met wie hij een 

serie boekjes over de Nederlandse natuur schreef: Langs dijken en wegen (1894), In sloot en plas 

(1895), Door het rietland (1896), Hei en dennen (1897), In de duinen (1899) en In het bosch (1901). 

Deze publicaties hadden een aangename en populariserende schrijfstijl en waren voorzien van 

kleurrijke door henzelf vervaardigde illustraties.  

Hij werd gewaardeerd als een uitstekend veldbioloog, die zijn waarnemingen het liefst deelde met 

een groot publiek. Thijsse was vooral een popularisator, die met zijn aanstekelijk enthousiasme en 

een grote dosis beminnelijkheid mensen wist te overtuigen. Wanneer een afvaardiging van 

Natuurmonumenten bijvoorbeeld een onderhoud met een minister had geregeld, ging Thijsse mee 

omdat hij als geen ander een bewindsman in een persoonlijk woord tot andere gedachten kon 

brengen. 

Thijsses belangrijkste bijdrage aan de natuurbescherming is dan ook gelegen in de popularisering van 

de natuur bij een groot publiek, waardoor hij - samen met anderen - de noodzakelijke 

mentaliteitsverandering op gang bracht. 

Bron: J.-P. Verkaik, 'Thijsse, Jacobus Pieter (1865-1945)', in Biografisch Woordenboek van Nederland 


