
Jacob P. Thijsse als Woerdenaar* 

door G. Stout 

Ongetwijfeld zullen er lezers zijn, die bij het zien van deze titel bedenkelijk kijken. Mag men een 
befaamd man als Jacob P. Thijsse (1865-1945), die als kind enkele jaren in Woerden heeft door
gebracht, wel zo noemen? Met evenveel recht kan men spreken van Thijsse als Maastrichtenaar, 
Amsterdammer of als Texelaar; immers in vele plaatsen heeft deze pionier in de natuursport kor
ter of langer gewoond. Misschien komt het wel hierdoor dat wij, Woerdenaars, het als een eer be
schouwen, dat ook deze vermaarde man als jongen eens door onze straten heeft gelopen, hier op 
school is geweest en zijn hart heeft kunnen ophalen aan alles wat de natuur in de omgeving van 
Woerden te zien en te genieten bood. 
Mag men het niet zo stellen, dat Thijsse's jeugd, voor een belangrijk deel doorgebracht in onze 
contreien, mede bepalend is geweest voor zijn verdere leven? De vele herinneringen uit die tijd, 
nagelaten door de grote man zelf in zijn boeken en albums, geven ons daarom alleen al het recht 
Thijsse te beschouwen als Woerdenaar. 

In de zomer van 1873 kwam het gezin Thijsse' vanuit de vestingstad Grave naar Woerden en bij 
die gebeurtenis, vertelt Kees Hana, beleefden de jongens een kostelijk avontuur: verhuizen per 
schip! Dat moet in die vrachtautoloze dagen nog een heel praktische methode zijn geweest - en 
voor de jeugd een grandioos feest. Vader Jacobus was beroepsmilitair en werd als sergeant-ma
joor/administrateur overgeplaatst naar Woerden. De stad was na de Frans-Duitse oorlog van 
1870 een belangrijke garnizoensplaats geworden en bezat één van de drie Centrale Magazijnen 
van Kleding en Uitrusting. Daarbij behoorde tevens het beheer over het tentenmateriaal in ge
bruik bij het Nederlandse leger. Eerst kwam het gezin Thijsse aan de Oudelandseweg te wonen, 
ter hoogte van het huidige huisnummer 28. Een klein jaar later verhuisden Ko (Jac.P.), Willem, 
Jan en Karel met hun ouders naar een huis aan de Nes achter de Utrechtsestraatweg, gelegen in de 
"Snellelanden". Toentertijd kon men vanaf de Snellerbrug nog vrijelijk de polder in kijken. 
Kennelijk waren de lessen aan de hervormde particuliere school van meester A. van der Velden 
niet altijd interessant voor de kleine Ko en won de vrije natuur het van het duffe schoollokaal. 
"Toen we vroeger als kwajongens in Woerden woonden was Kockengen voor ons het einde der 
aarde, het Ultima Thule naar deze kant. Als je gewoon spijbelde, dan spijbelde je naar Kamerik, 
daar was een schooltijd mee gemoeid. Gingen er twee schooltijden mee verloren, dan haalde je 
Teckop en dat was al een hele heldendaad, maar als je 't eens goed deed met nog te laat thuisko
men erbij en een zeer bijzonder extra pak slaag, dan had je Kockengen gehaald" (Album De 
Vecht, 1915). 
Ook de wildernissen achter Zegveld waren in trek bij de jonge avonturiers. Als Batavieren in hun 
uitgeholde boomstammen punterden ze er in allerlei wrakke vaartuigjes rond. "Vechten en jagen 
schijnt onze hoofdbezigheid geweest te zijn. Het pijlkruid en de egelskop gaven dan prachtige 
kogels, niet met één punt, maar met vijftig, honderd puntjes. Ik meen, dat we een afspraak had
den, om elkaar niet ermee in het gezicht of op de handen te raken. We waren net ruwe Germanen, 
maar we hadden toch al enige neiging tot beschaving en zachtheid van zeden. Deze bleek ook uit 
de omstandigheid, dat we handen vol bloemen thuis brachten en alle beschikbare vazen en kan
nen in gebruik hadden voor onze bonte lievelingen; om nu nog niet eens te spreken van emmers 

* Dit artikel verscheen eerder in "Fluitekruid", tijdschrift van de afdeling Stichts-Hollands Pol
derland van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, jg. 14, nr. 3, juli 1995, en 
is voor "Heemtijdinghen" iets aangepast. 



en kommen gevuld met de buit onzer vistochten. Wat een heerlijke tijd en wat een geduldige ou
ders?" (Door het rietland, 1914). 
Maar ook dichter bij huis viel wat te beleven en we kunnen het ons nauwelijks voorstellen dat 
ruim honderd jaar geleden in de graskanten van de Oude Rijn Maartse viooltjes talrijk voorkwa
men. 
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Jacob P. Thijsse (1865-1945), potloodtekening door H. Gerritsen. 
Afbeelding uit De Roerdomp, jg. 10, nr. 3 (1965). 

"Als 't maart werd, dan gingen wij jongens er altijd op uit met een zakmes en een bloempot om 
viooltjes te steken. Ik herinner mij nog hoe we zochten op een kleiig plekje langs de Oude Rijn, 
jaar in jaar uit, en altijd vonden wij er. Je sneed dan met je mes in een kring rondom 't polletje, zo-
datje een afgeknotte kegel kreeg, die juist in de bloempot paste; ik voel nog het inpersen van die 
vette klei. En hoe aardig stonden de enkele grassprietjes om 't plantje; een paar donkerblauwe 
bloempjes verspreidden hun geuren, andere waren nog in de knop, we konden altijd wel een 
maand lang plezier van ons potje hebben. Er waren nogal veel kinderen, die daar viooltjes haal
den, maar gelukkig was de voorraad groot genoeg" (De bonte wei, 1911). 
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Eén van de voorvallen uitThijsse's jonge jaren, die de meeste indruk op mij heeft gemaakt, is dat 
met de wielewalen. Het is bijna ongelofelijk, dat deze schaarse prachtvogels zich toen in grote 
getale verzamelden in bomen en bosschages aan de Nes om zich naderhand te verspreiden naar 
hun broedplaatsen. Jac.P. Thijsse beschrijft deze jeugdherinnering in een prachtig verhaal, dat 
voorkomt in het door hem geschreven boek "Het Vogeljaar" ( 1904). 
"Een dikke dertig jaar geleden woonden wij een kwartiertje buiten Woerden aan de Oude Rijn en 
daar hadden wij schooljongens een heerlijk leventje. Er was natuurlijk een boomgaard en een 
tuin, bossen met bramen en wilde aardbeien en dan ook nog de rivier, vijvers en sloten, waar je 
met het allergebrekkigste vistuig van de wereld nog allerlei aardige vissen en andere waterdieren 
kon vangen. Weilanden, graanvelden, moestuinen, klei-afgravingen, het jaagpad, een rozenhaag 
en een veldje, waar welriekende viooltjes groeiden onder hoge eikenbomen, veschaffen ons het 
hele jaar rijkdom en genoegen. 
Dicht bij ons huis lag een kampje, waar wij altijd speelden. Het was geen akker of weide, maar 
een soort van opslagplaats, waar allerlei dingen verschenen en verdwenen, zonder dat wij echt 
wisten, waar ze vandaan kwamen en wie ze weer weghaalden. Nu eens lagen er enorme graan- en 
hooischelven, dan weer stapels peppel- en wilgestammen, soms ook ladingen "Amsterdamse 
vullis" en ook wel hopen oud ijzer en gebroken machinerieën of hele rijen van mooie rood- en 
blauwgeschilderde landbouwwerktuigen. Een enkele maal toefde er een troep zigeuners; er was 
altijd wat te zien en te beleven op dat kampje als was het alleen maar onze vrolijke troep, bezig 
met vechten, knikkeren of slootje springen. Er lagen mooie sloten omheen en hoge peppels vorm
den er een geschikt gordijn. Het was dan ook volkomen in den haak, dat daar op een mooie mei
morgen een hele troep onbekende vogels verscheen. Op 't kampje kon alles gebeuren. Wat een 
drukte! 
Grote gele vogels met zwarte vlerken en rode snavels vlogen heen en weer in de peppels en zaten 
elkaar na tot in de hoogste toppen. De hele buurt kwam er aan te pas, de klompenmaker, de visser, 
de rietdekker, de boer en al heel gauw was er een deskundige bij, die verklaarde dat het gele wie-
wouws waren, waarin hij dan ook volkomen gelijk had. Er bestond ook niet de minste twijfel, om 
het te betwijfelen, want als zo'n gele vogel tussen twee stoeipartijen even rustig mocht zitten tus
sen de bladeren, dan riep hij helder en duidelijk: "gele wiewouw, gele wiewouw". Uit een andere 
boomtop antwoordde een van zijn kornuiten "gele wiewouw" en aan 't bewegen van de blaren 
kon je zien, dat ze zich tot elkaar voelden aangetrokken. De volgende dag kwamen er nog meer 
en nu waren er ook wijfjes bij, die de schitterend gele kleur missen, maar groenachtig zijn, met 
bruine lengte-strepen, zodat je ze tussen de groene blaren haast niet zien kunt. 
Nu was het vechten en roepen en schreeuwen dubbel zo erg en ondernemende geesten onder ons 
zonnen al op middelen om die prachtige vogels te vangen. Maar na een paar dagen werd het al 
kalmer en kalmer, de paren hadden zich verspreid, niet één was er op het kampje gebleven, doch 
overal in ons wandelgebied hoorden wij de hele zomer door de malse roep, ofschoon wij de vo
gels zelve maar zelden te zien kregen." 

De laatste episode uit de Woerdense tijd, die ik heb kunnen vinden, speelt zich opnieuw af langs 
de Oude Rijn. Wel wordt hier een naam genoemd, die waarschijnlijk te maken heeft met het ons 
bekende "Bos van Barten", officieel Boschlust geheten en dat gelegen is op Geestdorp tegenover 
het grote tuincentrum. De hoofdpersoon van het verhaal, buur Teun2, spreekt van het Bos van Te-
ijlingen, naar de vroegere ambachtsheren van het gebied. 
'"Dat is een mooie bamboe en een goede sim ook. Nu moetje nog een hazelroe voor topeind zien 
te krijgen, dan heb je een beste hengel'. 'Wat is een hazelroe, buur Teun?' 'Wel, een tak van een 
hazelaar, van de struik, waar de hazelnoten aan groeien'. 'Zijn die dan zo taai en sterk?' 'Ja, dat 
wel, maar er is nog iets: een hazelaar trekt de vis aan; je vangt er tweemaal zo veel mee als met 
een gewone hengel; de hazelaar brengt geluk en rijkdom aan. In 't bos van Van Teijlingen, daar 
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Exlibris van J.P. Thijsse. 

groeien er wel; ik zal je wel een mooie tak meebrengen.' Je moet acht jaar zijn of je nog duidelijk 
herinneren datje het was, om te beseffen, hoe gelukkig ik mij door deze woorden van buur Teun 
gevoelde. 'Kreupele Teun' noemde de jongens hem' hij was eens bij 't houthakken door een val
lende olm getroffen. Behalve houthakker was hij nog visser, jager, spoorwegwerker en voor ons, 
jongens, de hoogste autoriteit inzake alles wat dieren en planten en 't heerlijke buitenleven be
trof. Hij bezat twee roeiboten, wist precies waar de wilde aardbeien groeiden en gebruikte nooit 
lucifers. Als hij zei, dat een hazelroe vissen aantrok, dan was het ook zo. Hij had ook huislook op 
het dak van zijn huisje laten groeien als middel tegen het inslaan van de bliksem en de bliksem 
was nog nooit bij hem ingeslagen. Toen ik dus een paar dagen later de hazelroe op mijn hengel 
had verwonderde ik mij er volstrekt niet over, dat ik de eerste de beste avond een paar dozijn 
steenkarpertjes thuisbracht. Dat de Oude Rijn een visrijk water is en dat een andere jongen met 
een gewone wilgenstok, een draad garen, een oude kurk en een kromgebogen speld nog meer 
ving dan ik, daar dacht ik niet aan: Teun had gezegd, dat de hazelroe het geluk aanbracht. Toch is 
er nog vis in de Oude Rijn overgebleven. Later ben ik er ook over gaan nadenken, waarom Teun 
zelf geen hazelroe gebruikte, maar altijd met zegen of kruisnet viste en waarom hij of ik nooit 
schatrijk geworden zijn of verborgen schatten gevonden hebben, en eerst veel later ben ik te we
ten gekomen waar dat aanligt." (Herfst, 1908). 

Eigenlijk zou nog een verhaal moeten volgen, een herinnering die eveneens afkomstig is uit het 
Verkade's album "Herfst". Het gaat over hazelnoten, een soldatentrommel en twee Francisca
ners. De leeftijd die Thijsse hier noemt klopt echter niet met zijn komst naar Woerden in 1873. 
Na vier jaar kwam er aan die plezierige tijd in Woerden een eind en verhuisde de familie Thijsse 
naar Amsterdam. Dat was een hele overgang en het valt te begrijpen dat Thijsse nog heel vaak 
aan Woerden dacht. 
Ik kom terug op de vraag, die ik aan het begin van mijn inleiding heb gesteld: Mag je Jac.P. 
Thijsse, wiens vijftigste sterfdag we dit jaar herdenken, een Woerdenaar noemen? Veel lezers 
zullen het nu met me eens zijn, dat Woerden toch wel het recht heeft om deze grote man van de 
natuurliefde, de natuurstudie en de natuurbescherming in Nederland met deze naam te betitelen. 
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Noten: 
1. Op 9 juli 1873 vestigde het gezin van Jacobus Thijsse (geb. 5 oktober 1832 te Delft), schrijver 

in het magazijn van kleding, en Catharina Johanna Priester (geb. 3 maart 1836 te Middelburg) 
zich vanuit Grave in Woerden. Behalve uit de ouders bestond het gezin uit vier zoons: Willem 
Johannes (geb. 11 juli 1860 Den Bosch), Johannes Jacobus (geb. 19 september 1862 Vlissin-
gen), Jacobus Pieter (geb. 25 juli 1865 Maastricht) en Carel Helenus (geb. 16 april 1868 
Maastricht). Het gezin is op 28 september 1877 naar Amsterdam vertrokken. 

2. Wie met deze "kreupele Teun" wordt bedoeld is nauwelijks te achterhalen. Wellicht is het 
Anthonie Stolwijk (1839-1881 ), werkman van beroep, die vanaf 1869 tot zijn dood op Geest
dorp en Snel in de nabijheid van het genoemde gebied gewoond heeft. 

Een Nieuwerbrugse nieuwjaarswens 

toegelicht door A.W. Haak-Smit 

In het gemeente-archief van Bodegraven bevindt zich een nieuwjaarswens, die vermoedelijk in 
de jaren '30 door de heer J. Beijen aan de gemeente geschonken is. Het is een wens van de 14-ja-
rige Jan Costeris voor zijn moeder, Lijsje Boer. 
Jan Costeris (of Costerus, zoals hij in de meeste archiefbronnen staat aangeduid) werd in Bar-
woutswaarder-en-Bekenes geboren en op 19 juni 1801 in de Hervormde kerk te Woerden ge
doopt als zoon van Cornelis Costerus en Lijsje Boer. Zijn levensloop was triest. De eerste jaren 
van zijn volwassen leven werkte hij op de boerderij van de familie in Barwoutswaarder, in de na
bijheid van Nieuwerbrug. Op een bepaald moment is hij maatschappelijk in de problemen geko
men: hij is gaan zwerven en bedelen. In 1837 wordt hij in Leiden opgepakt wegens bedelarij en 
overgebracht naar de Ommerschans in Overijssel, waar de overheid probeerde de bedelaars door 
werkverschaffing en begeleiding weer een respectabele plaats in de maatschappij te bezorgen. 
De kosten van het verblijf in de Ommerschans werden betaald door de gemeente Barwoutswaar
der, Jan's geboorteplaats. Tussen 1837 en 1857 is Jan Costerus vrijwel permanent in de Ommer
schans geweest. Hij is wel enkele keren vrijgelaten, maar kennelijk was het verzorgde en rustige 
leven in de schans voor de bedelende boerenzoon veel aangenamer dan dat in de buitenwereld: 
hij liet zich vaak snel opnieuw weer oppakken. 
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