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VOORWOORD

Voorwoord
Weinig mensen staan erbij stil, maar het feit dat miljoenen Neder-
landers elke week de natuur opzoeken, heeft alles te maken met 
Jac. P. Thijsse en zijn Verkade-albums.

Al sinds 1893 deed hij zijn best om zijn landgenoten voor de 
natuur te interesseren. Samen met zijn collega-onderwijzer en 
geestverwant Eli Heimans schreef hij een reeks natuurboeken, zette 
hij een tijdschrift op – De Levende Natuur, dat nog altijd bestaat – en 
stelde hij een Flora samen, die generaties scholieren de beginselen 
van het determineren van planten heeft bijgebracht. Ook stond 
Thijsse in 1905 aan de basis van de vereniging Natuurmonumenten, 
de eerste echte natuurbeschermingsorganisatie in Nederland. Maar 
belangrijker nog was een project waaraan hij in dezelfde tijd was 
begonnen.

‘Ze hebben me nu gevraagd om te schrijven voor de reclame. Dat 
doe ik vast niet’, zei Thijsse op een dag tegen zijn vrouw. Wat was het 
geval? De Zaanse f irma Verkade probeerde al een jaar of wat klanten 
te lokken door ze met kleurige plaatjes bij aangekochte producten te 
belonen. Die afbeeldingen konden ze vervolgens in albums plakken; 
maar veel systeem zat daar verder niet in. Het plan rees om hier wat 
aan te doen, en zo kwam Thijsse in beeld.

Ondanks zijn aanvankelijke terughoudendheid besloot hij toe te 
stemmen, en zo verscheen in 1906 Thijsses eerste Verkade-album, 
Lente. De openingszin is bijna legendarisch:

‘Het is nog niet uitgemaakt, wie het eerst de Lente proclameert: de 
zanglijster, de sneeuwklokjes of de hazelaar. Het eene jaar komt 
de vogel het eerst met ’t nieuwtje, het andere jaar de heester of 
de bloem, maar in ieder geval weten zij het altijd eerder dan de 
 menschen, die op den kalender afgaan, en meenen, dat de Lente 
den eenentwintigsten maart haar intocht doet.’

Een boek dat zo begon en deze hoge vlucht tot aan het slot behield, 
kon niet zonder vervolg blijven, temeer daar de f irma Verkade zeer 
tevreden was over de verkoop van haar ontbijtkoek en beschuit, 

waarbij de plaatjes waren meeverpakt. Na Lente schreef Thijsse 
Zomer, Herfst en Winter: boeken die al even gretig aftrek vonden 
als het eerste deel, en dat gold ook voor de albums die later volg-
den. Tussen 1906 en 1938 verzorgde Thijsse maar liefst twintig 
Verkade-albums, na de oorlog zouden er postuum nog eens twee 
verschijnen, en een flink aantal zou worden herdrukt. Bij elkaar 
moet het om vele honderdduizenden exemplaren zijn gegaan. Het 
was de meest effectieve reclame die men zich kon voorstellen, voor 
de voedingswaren van Verkade, maar niet minder voor de natuur in 
Nederland.

Dit  succes zou er echter niet zijn geweest zonder de plaatjes zelf. 
Jan Wolkers stal er eens een rol beschuit voor uit de winkel van zijn 
vader: ‘In het plantsoen aan de rand van de vijver frisbeede ik de 
beschuiten een voor een over het water naar de eenden en kwam 
terug met de koninginnenpage die ik een dag in mijn broekzak 
vertroetelde voordat ik het plaatje in het album plakte.’

De mooist geïllustreerde en vormgegeven Verkade-albums 
van Thijsse zijn – uiteraard naast Texel, de favoriet van Wolkers 
– misschien wel de laatste twee: Waar wij wonen uit 1937 en Onze 
groote rivieren uit 1938. De platen zijn veelal bladvullend, anders 
dan in de vroegere albums. De bezitter van deze delen is altijd 
weer onder de indruk van zowel Thijsses tekst – enthousiasmerend 
en leerzaam, maar nooit belerend – als de prachtige illustraties, 
maar blijft toch ook met vragen achter: waar zou die rivierdijk zijn 
geschilderd? Welke kerk zien we daar aan de horizon?

Vragen waarop Ed Buijsman in dit boek, na eindeloze naspeu-
ringen in boeken, archieven maar ook ter plaatse, eindelijk in een 
groot aantal gevallen het antwoord weet te geven. Een prachtige 
aanvulling op twee Verkade-albums die gelukkig nog in menige 
 boekenkast zijn te vinden.

Dik van der Meulen,
lid van het Comité van Aanbeveling 
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HOE HET BEGON

Hoe het begon
Mijn ouders verhuisden in juni 1968. Tot dat moment had ik thuis 
gewoond. Het was voor mij een logisch moment om op kamers te gaan, 
want ik was bijna twintig en studeerde scheikunde aan de Rijksuniver-
siteit Utrecht. Mijn moeder gebruikte de verhuizing om grondig op te 
ruimen. Zo kwamen er een aantal Verkade-albums tevoorschijn. Deze 
albums waren uit haar jeugd; de plaatjes had ze destijds zelf in de 
albums geplakt. Ze vroeg of ik er interesse in had; anders zou ze de 
albums weggooien. Het ging om vijf albums. Twee ervan vond ik boei-
end. Dat waren Waar wij wonen uit 1937 en Onze groote rivieren uit 
1938. Ik ging op kamers wonen en nam de Verkade-albums mee. Jaren-
lang keek ik er niet meer naar om, totdat ik zelf weer ging verhuizen.

Ik herontdekte de 
albums en liet ze medio 
jaren zeventig aan mijn 
goede vriend  Willem 
van den Berg zien. Er 
volgde het nodige heen-
en-weer-gepraat en uit-
stellerij. Op 16 juni 1982 
spraken we dan einde-
lijk af om de plaatsen 
die in de twee albums 

waren beschreven en afgebeeld, te bezoeken. Welk resultaat we ermee 
wilden bereiken wisten we op dat moment niet. Als voorbereiding 
bekeken we oude topografische kaarten in de kaartenbibliotheek van 
de Rijksuniversiteit Utrecht. Ook gingen we na of er al eens iets over de 
locaties in deze albums was gepubliceerd. We ontdekten dat een van 
de illustratoren van de albums, Henricus Rol, nog leefde. Dit leidde tot 
een lang telefoongesprek waarbij zich wreekte dat wij geen gerichte 
vragen hadden, vooral niet in de categorie ‘op welke plek is die prent 
gemaakt?’ Henricus Rol vertelde een en ander over de locaties die hij 
had bezocht, maar tot een afspraak, zoals ik had gewild, kwam het 

niet. Verder probeerden we materiaal over de beschreven gebieden te 
vinden. Een van de resultaten van deze actie was de verwerving van 
de diafilm van Simon de Waard over natuurmonument De Beer. We 
noemden onze reizen door Nederland op zoek naar locaties nogal 
pretentieus ‘Thijssetochten’. De eerste tocht vond plaats op 27 juni 1982. 
In de jaren 1982 tot en met 1984 maakten we een tiental van die tochten, 
met een roestige Renault 4.

De aantekeningen van ons werk, waaronder die van het gesprek met 
Rol, zijn helaas verloren gegaan bij een opruimactie vele jaren later, 
toen duidelijk werd dat we niet in staat waren voor onze plannen een 
geschikte uitvoeringsvorm te bedenken. Willem en ik raakten in de 
jaren negentig steeds meer op afstand van elkaar en het idee om iets te 
doen met de resultaten van de ‘Thijssetochten’ verdween bij mij daar-
na voor lange tijd in de vergetelheid.

Begin deze eeuw dook de gedachte weer op: ‘O ja, die Thijsse tochten. 
Misschien leuk om eens iets over de locaties in de twee albums te 
schrijven’. Ik begon als eerste met een onderzoek naar het natuurmo-
nument De Beer, van welk gebied zo’n fraaie plaat staat in Onze groo-
te rivieren. Het zou, eerst onbedoeld, in 2007 leiden tot een boek over 
dit bijzondere natuurgebied met zijn roerige geschiedenis. Het zou 
daarna tot in 2020 duren, voordat ik zover zou zijn om datgene te doen 
dat Willem en ik in 1982 niet hadden kunnen bedenken. Gesprekken 
met Frans Beekman scherpten de gedachten over opzet en inhoud. Hij 
bleek een onmisbare partner die in hoge mate geeft bijgedragen aan 
het uiteindelijke resultaat. Hij fungeerde als klankbord en als criticus; 
ook schreef hij enkele onderdelen. Zijn vele contacten in natuurhisto-
risch Nederland waren een bonus.

Ed Buijsman

Willem van den Berg (links) 
en Ed Buijsman op een van 

de ‘Thijsse tochten’, bij de 
Duno, waarschijnlijk 1983.

• 9 •



EEN VOORRECHT OM IN TE LEVEN

Een voorrecht om in te leven
Deze publicatie behandelt de afbeeldingen in de twee Verkade- albums: 
Waar wij wonen uit 1937 en Onze groote rivieren uit 1938.1 De bei-
de albums, die in samenhang kunnen worden gezien, behandelen een 
deel van het landschap, de natuur en, in mindere mate, de steden van 
Nederland in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Het album Onze 
groote rivieren kan worden gezien als een verdere uitwerking van 
het eerste hoofdstuk van Waar wij wonen waarin de grote rivieren 
een belangrijk rol spelen. De auteur van beide werken, Jac. P. Thijsse, 
schetst een Nederland waar we slechts met verwondering van kunnen 
kennisnemen.

Het doel van deze publicatie is om de locaties van de afbeeldingen te 
vinden en, mindere mate, na te gaan welke veranderingen er sindsdien 
hebben plaatsgevonden. Soms is de locatie overduidelijk, bijvoorbeeld 
als een afbeelding als titel Kessel, Ruïne Grubbenvorst of Nieuwe brug 
bij Nijmegen heeft. De albums bevatten echter ook een flink aantal 
afbeeldingen waarvan niet duidelijk is van welke locatie ze een weer-
gave zijn. Voorbeelden die nog enigszins zijn te duiden, zijn Waal met 
schepen, Stuwwerk in de Maas en Hellegat met strekdam. Het meest 
onbestemd zijn afbeeldingen als Rivier met aalscholvers, Heide met 
goudplevieren of Dijkhelling met bloemen. 

 

[1] Voorzijdes van de Verkade-albums 
Waar Wij Wonen (1937) en onze groote 
rivieren uit (1938).

1
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DE ALBUMS

De albums  

Wat voorafging

De publicatie van het album Friesland van de hand van Thijsse in 1918 
was aanvankelijk de laatste in de reeks van twaalf Verkade-albums 
die sinds 1906 waren verschenen. Arnold Verkade, de directeur van 
Verkade, vond, dat uitgeven van plaatjesalbums te veel werk was en 
te veel geld kostte. Bovendien was L.P. Vlaanderen, het hoofd van de 
reclameafdeling, voor lange tijd uitgeschakeld. Vlaanderen speelde 
een belangrijke rol in het productieproces van de albums.5 Het is te 
danken aan Jac. J. Koeman, een Nederlandse kunstenaar, dat Arnold 
Verkade in 1924 overstag ging.6 Het eerste boek dat in de nieuwe reeks 
verscheen, was Mijn aquarium in 1925. Daarna zouden nog tien albums 
verschijnen, voordat eind 1936 Waar wij wonen, de eerste van de twee 
albums over het Nederlandse landschap verscheen.

In 1934 verscheen Hans de torenkraai en in 1935 De boerderij. Arnold 
Verkade wilde daarna albums over het Nederlandse landschap of over 
natuurmonumenten in Nederland uitbrengen. Thijsse kwam daarop 
met het voorstel om te schrijven over de wordingsgeschiedenis van 
het Nederlandse landschap. Bovendien was het idee om van de klei-
ne plaatjes af te stappen en te kiezen voor grote afbeeldingen.7 Deze 
discussie vormde de opmaat voor het tweeluik Waar wij wonen en 
Onze groote rivieren.

waar wij wonen

Het Verkade-album Waar wij wonen verscheen in 1937. Coesèl 
spreekt in haar boek Natuurlijk Verkade van een stijlbreuk. Dit album, 
en het erop volgende, Onze groote rivieren uit 1938, verschilden 
zowel in de vormgeving als in de tekst van de eerdere Verkade-albums. 
Geen kleine plaatjes maar grote, tot zelfs paginavullende prenten. De 
albums ogen (nog steeds) bijzonder fraai; de tekeningen en aquarellen 
zijn van bijzondere kwaliteit. Het laatste was mede het gevolg van de 
toegepaste druktechniek, namelijk offsetdruk. Voor het eerst werd 
bij het drukken gebruikgemaakt van glasplaten in plaats van litho-
graf ische stenen.8

[3] De titelpagina van Waar 
Wij Wonen. 
De mooie vormgeving is van 
Cornelis Rol. Onder de titel en 
auteur zijn de regels uitge-
vuld tot aan ‘bandversiering 
enz.’ Daarna loopt het mooi 
af, inclusief de tekening van 
de populieren. Eenzelfde op-
zet zou Rol kiezen voor onze 
groote rivieren.

12
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DE AUTEUR EN DE ILLUSTRATOREN

De auteur en de illustratoren 

Jac. P. Thijsse

[10] Jac. P. Thijsse, jaren dertig

JACOBUS PIETER THIJSSE werd op 25 juli 1865 in Maastricht 
geboren. In zijn jeugd woonde hij in Grave en in Woerden. Thijsse ging 
naar de kweekschool in Amsterdam. Na de afronding van zijn opleiding 
ging hij in 1883 lesgeven op een school in Amsterdam. Hij studeerde 
verder en haalde aanvullende akten. In 1891 kon hij daarom hoofd van 
een school op Texel worden. Het verblijf op Texel – hoewel slechts twee 
en een half jaar – markeerde het begin van een tweede carrière, die van 
natuurliefhebber, natuuronderzoeker en bovenal natuurbeschrijver. 
Het zou onder andere leiden tot een reeks bijzondere Verkade-albums 
over de Nederlandse natuur en het Nederlandse landschap.
Het was op Texel dat Thijsse – samen met zijn leerlingen! – uitvoerig 
de natuur en vooral het vogelleven ging bestuderen. Toen hij in 1893 
terugkeerde in Amsterdam – vooral gedreven door de heimwee van 

zijn vrouw – leerde hij Eli Heimans kennen. Met Heimans schreef 
hij een aantal populaire werken over de natuur. Eveneens met Hei-
mans (en Jaspers jr.) richtte Thijsse in 1896 het tijdschrift De Levende 
Natuur op.
De naam van Thijsse is ook onverbrekelijk verbonden met het Naar-
dermeer. In 1904 vatte de gemeente Amsterdam het plan op om het 
Naardermeer als vuilstortplaats te gebruiken. Thijsse zocht naar 
wegen om dit plan te verijdelen. Dit leidde tot de gedachte om een 
vereniging, de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, op 
te richten. Het plan was dat deze vereniging het Naardermeer zou 
opkopen en het zou behoeden voor de ondergang. Alhoewel het plan 
voor de vuilstort niet doorging, volhardde Thijsse: de vereniging werd 
(in 1905) opgericht en het Naardermeer werd aangekocht. Het Naarder-
meer zou in 1912 door Thijsse vereeuwigd worden in het gelijknamige 
Verkade album. Bij het grote publiek werd Thijsse bekend door deze 
Verkade-albums. Hij schreef er totaal achttien: het eerste verscheen 
in 1906 en het laatste in 1938.
Thijsse – voor vrienden Co, van Jacobus – was een beminnelijk mens 
én een bruggenbouwer zoals we nu zouden zeggen. Zeker niet iemand 
die de confrontatie zocht. Hij was bestuurslid van vele organisaties 
en instellingen. Hoewel hij geen wetenschappelijke opleiding had 
genoten, werd hij in deze kring wel gerespecteerd. Dit blijkt ook uit 
de toekenning van een eredoctoraat in 1922 met professor Stomps als 
promotor. Stomps noemde Thijsses boek Omgang met planten uit 1909 
een soort proefschrift. Het is ook daarom dat Thijsse nadien de titel 
Dr. voerde. Thijsse overleed op 8 januari 1945 in Overveen. Zijn mede-
bestuurslid van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 
Van Tienhoven, maakte een barre, winterse tocht vanuit Amsterdam 
op een f iets met houten banden om bij de begrafenis in Bloemendaal 
te kunnen zijn.
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waar wij 
wonen  
Het album Waar wij wonen telt 27 
gekleurde platen, waarvan 15 paginavul-
lend. Daarnaast zijn er zeven zwart-wit-
prenten: één paginavullende en zes pagi-
nabrede. Een aantal hoofdstukken wordt 
afgesloten met kleine zwart-wittekenin-
getjes. Een groot deel van de afbeeldin-
gen is zonder exacte locatieaanduiding 
opgenomen. Dit versterkt het idee bij de 
lezer, dat het bij wijze van spreken ‘overal’ 
kan zijn. Tabel 1 geeft een overzicht van 
de afbeeldingen.

De afbeelding op de voorkant, de 27 
afbeeldingen en de zes zwart-wittekenin-
gen aan het begin van de hoofdstukken 
worden in het vervolg alle afzonderlijk 
besproken. De locaties, voor zover deze 
bekend zijn of door het onderzoek bekend 
zijn geworden, zijn weergegeven op oude 
topograf ische kaarten. Het betreft de 
kaarten die ten tijde van de albums bij 
het Nederlandse leger in gebruik waren.45

4
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4     Wiel bij Schoonrewoerd 

THIJSSE: Enkele van die wielen zijn wereldberoemd, zooals die van Lekkerkerk met de aalscholverkolonie, inderdaad iets zeer bij-
zonders in West-Europa. Eén van de allermooiste is die van Schoonrewoerd (4) aan den Diefdijk. Deze Diefdijk loopt van even 
boven Vianen tot even boven Leerdam en moet dienen om het lage land van Zuidholland te beschermen, wanneer de Betuwe 
overstroomd raakt. Daar is die dijk niet altijd in geslaagd, getuige een aantal wielen. Dat van Schoonrewoerd heeft de afmetingen 
van een meer. Er liggen eenige boerderijen aan met hun geboomte. De oevers hebben hun rietzoom en daarachter wiegelen de 
witte waterlelies en de gele plompen en verderop is alles blank water, want daar is het heel diep, zoo diep, dat het water nabij den 
bodem nog in de heetste zomers koel blijft. De diepe walen blijven altijd blank.88

[33] Wiel bij Schoonrewoerd

p 10

m Henricus Rol.

c 137713 436490

l  Westelijk van Schoon rewoerd aan de 
Diefdijk

k A
b 

Het Schoonrewoerdse wiel heeft een diepte van acht meter, is 13 
hectare groot en is daarmee het grootste wiel in Nederland. Het is 
in 1571 ontstaan bij een doorbraak van de Diefdijk; in 1573 volgde een 
tweede doorbraak. De Diefdijk, die in 1284 is aangelegd, moet bij 
een dijkdoorbraak in de Betuwe het lagergelegen weidegebied in het 
westen beschermen tegen de hoger gelegen Betuwe in het oosten. 
Lokale namen zijn het Wiel van Bassa en het Kruithofwiel. De eer-
ste naam is ontleend aan de familie Bassa die ooit vlak bij het wiel 
een boerderij bewoonde.89 Kruithof verwijst naar de gelijknamige 

zeventiende-eeuwse boerderij aan het wiel. Vlak bij het Kruithof ligt 
het Dordtsche Huis, dat ooit het logement van het dijkcollege van de 
Alblasserwaard was.

De Diefdijk loopt op de kaart van rechtsboven, oostelijk van Ever-
dingen, naar linksonder, oostelijk van Leerdam, tussen de noorde-
lijke gelegen Lek en de zuidelijk gelegen Linge. Er liggen drie wielen 
langs de Diefdijk: het Schoonrewoerdse wiel, ten noorden ervan 
De Waai en ten zuiden ervan Het Wiel. Het lijkt vreemd, zo’n dijk 
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in het landschap. Het was echter, zoals Thijsse vertelde, een land-
scheidingsdam. Deze diende ooit als bescherming van het land van 
Zuid-Holland tussen rivieren als de Betuwe overstroomd raakte. De 
Diefdijk zorgde ervoor dat dan niet meteen alles onder water kwam 
te staan. De al bestaande Diefwegh werd opgehoogd tot een dijk. 
Een dijk die was bedoeld om de instroming van water uit Gelder-
land tegen te gaan. De Diefdijk vormde de kortste verbinding tussen 
de Lekdijk (bij Everdingen) en de Lingedijk (bij Leerdam). Later 
kreeg de Diefdijk naast zijn waterkerende functie ook een militair 

doel. De dijk maakte deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
en diende als laatste weerstands- en verbindingslijn.

In 1982 was het wiel vanaf de Diefdijk goed te overzien. Sindsdien is 
de vegetatie dusdanig toegenomen en hoger geworden dat er vanaf 
de dijk geen zicht meer op het wiel is. Slechts direct aan de oever is 
er aan de oostelijke kant op sommige plaatsen nog enig zicht op het 
Dordtsche Huis. De tijd lijkt er niettemin stil te staan.

[34] (l.) Het Schoon re-
woerdse wiel, ook bekend 
als het Wiel van Bassa, 
op een ansichtkaart om-
streeks 1933.  
(m.) Het wiel in 1982 
vanaf de oostelijke oever 
gezien in de richting WZW.  
(r.) Het wiel in 2022 vanaf 
de oostelijke oever in de 
richting WZW.

    

[35] De plek waar Cornelis Rol 
mogelijk heeft gestaan. 
  

ll

4     Wiel bij Schoonrewoerd 
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overstroomd raakt. Daar is die dijk niet altijd in geslaagd, getuige een aantal wielen. Dat van Schoonrewoerd heeft de afmetingen 
van een meer. Er liggen eenige boerderijen aan met hun geboomte. De oevers hebben hun rietzoom en daarachter wiegelen de 
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[33] Wiel bij Schoonrewoerd

p 10

m Henricus Rol.

c 137713 436490

l  Westelijk van Schoon rewoerd aan de 
Diefdijk

k A
b 
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C      Stuivend duin 

THIJSSE: Het is heel prettig om op een ruwen najaarsdag den opbouw van ons land te aanschouwen (pag. 21). De wind komt schuin 
uit zee, het stuifzand knistert om ons heen en prikkelt nek en ooren. En al de grashalmen buigen mee, maar garen tegelijk hun 
hoopje zand. Wat ze niet vast kunnen houden, komt hooger op wel tot rust en alleen het fijnere stof duikelt over de duinrichel en 
wordt op de binnenhelling opgenomen in het plantenkleed. Wanneer ook wij op die binnenhelling gaan zitten, dan zijn wij opeens 
in een andere wereld. Hier is het windstil en voor ons ligt niet de bewogen zee met de witte branding, maar een groene vlakte met 
hier en daar een waterplas tusschen hoog riet. Daar is ook laag struikgewas van kruipwilg en duindoorn en een enkel berkje. Maar 
wij weten nu al, dat daar nog dozijnen en dozijnen planten groeien, die deze duin valleien maken tot de allermooiste en allerrijkste 
landschappen, waar wij ons op kunnen verheugen. Van April tot in November kan hier de bloemenliefhebber zijn hart ophalen.100

Deze binnenduinen komen natuurlijk op veel 
plaatsen langs de kust voor. Het is een mooie 
prent die alleen dient als sfeerbeeld bij en 
ondersteuning van de tekst. We weten dat 
vader en zoon Rol diverse malen in Meijendel 
zijn geweest, waarbij Henricus (mogelijk) de 
Waaiboom in duin heeft gemaakt.101 Misschien 
laat Stuivend duin een stuifkuil in Meijen-
del zien.

[51] Stuivend duin

p 21

m Cornelis Rol

c –

l Meijendel?

k  –

b  Mooi voorbeeld van 
een windkuil (stuif-
kuil) die zal uitgroeien 
tot een paraboolduin. 
De wind komt van 
rechts, van de zee.

[52] Stuivende duinen aan de 
zuidpunt van Texel.
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10     Jonge helmduintjes 

THIJSSE: De voornaamste is het Biestarwegras (10), een verwant van een berucht onkruid uit tuin en akker: de Kweek. Ieder, die 
dit kweekgras wel eens te bestrijden heeft gehad, weet, dat het onder den grond een rijk stelsel van stengels heeft, waaruit zich 
onophoudelijk nieuwe zijtakken naar alle richtingen heen boren: rechte, stijve, dunne, witte scherpgepunte takken. […] Eerst wan-
neer die zoo hoog zijn, dat ze niet dikwijls meer door hooge vloeden worden bedekt, komen andere grassen zich vestigen en dat is 
dan in de eerste plaats de welbekende helm (10) en daarnaast de zandhaver met zijn breed blauwig blad. Ondertusschen kunnen 
zich nog andere planten vestigen: de zeeraket (10) met zijn mooie paarse kruisbloemen, die op pinksterbloemen lijken, de strand-
postelein met zijn stug blad en zelfs onze gewone zilverschoon, die ook niet bang is voor een zeetje.102

[53] Jonge helmduintjes

p 23

m Jan Voerman jr.

c –

l Texel?

k  –

a  Scholeksters, 
zilvermeeuwen, 
helm, zeeraket en 
biestarwegras

b –

De afbeelding toont een landschap dat op veel plaatsen aan de 
Hollandse of Zeeuwse kust kan worden aangetroffen. Holland is 
minder waarschijnlijk, omdat Holland een afslagkust met smalle 
stranden heeft. Op de plaat is duidelijk een aangroeikust met gelei-
delijke overgang te zien. Er is geen bebouwing, zodat het mogelijk 
op Texel is.

[54] Jonge helmduintjes aan de 
zuidpunt van Texel.
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F     Watermolen te Haaksbergen 

THIJSSE: Maar hier treedt opnieuw de mensch op, die zijn voordeel zoekt. Soms geeft zijn bemoeienis ook alweer nieuwe schoon-
heid, bijvoorbeeld wanneer hij de beek dwingt om arbeid te verrichten in een watermolen (pag. 49). Ik ken een paar dozijn van die 
watermolens in ons land en zij zijn haast allemaal mooi met hun raderen en overlaat, hun molenvijver en omloop.135

[81]  Watermolen te Haaksbergen

p 49

m Cornelis Rol

c 246956 461771

l  Oostendorper watermolen ten zuiden 
van Haaksbergen

k  3
b  –

De watermolen heet off icieel de Oostendorper watermolen. Deze 
molen is in 1548 in gebruik genomen, diverse malen deels verwoest, 
herbouwd en gerestaureerd. De molen ligt in de Buurserbeek of 
beter gezegd: in een aangelegde zijtak van de Buurserbeek. Op de 
tekening in Waar wij wonen is de linker molen een korenmolen 
en de rechter een oliemolen. Thijsse schreef in 1933 in De Levende 
Natuur over de Buurserbeek. Aanleiding tot het artikel waren de 
plannen om de Buurserbeek vanaf de Rietmolenbrug, ongeveer vijf 
kilometer stroomafwaarts van de Oostendorper watermolen, tot 
aan de Duitse grens te normaliseren of zoals Thijsse schrijft: ‘De 
normalisatie komt hierop neer, dat de tegenwoordige bedding eeni-
ge malen wordt verbreed en dat het uitgegraven zand zal dienen, om 

de oevers op te hoogen. Bochten worden afgesneden, de kronkelen-
de beek verandert in een breed kanaal ingesloten door dijken’. En 
aan het eind van het artikel: ‘Een zorgelijke omstandigheid blijft nog 
steeds de velerlei opvatting van het begrip natuurschoon. Wij zijn 
nu al veertig jaar bezig, om dat op onze manier te belichten, maar 
blijkbaar nog zonder goeden uitslag, anders zouden Gedeputeerden 
in dit geval niet durven beweren, dat de schade aan natuurschoon 
gering is en evenmin kunnen hopen, dat wij ons getroost zullen 
gevoelen door de belofte van “nieuwen aanplant”.’ 136 Ter Laan meld-
de in 1942 in zijn Aardrijkskundig woordenboek van Nederland in het 
lemma Haaksbergen: ‘[…] een deel van de grond is nog woest.’ 137
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[82] (l.) De Oostendorper watermolen.  
(r.) De Buurserbeek. 
Beide afbeeldingen zijn illustraties bij het 
artikel van Thijsse over de Buurserbeek.

[83] De plek waar Cornelis Rol mogelijk 
heeft gestaan. 
  

[84] (l.) De Oostendorper wa-
termolen bij Haaksbergen is 
een druk bezocht toeristisch 
object en is vele malen afge-
beeld op ansichtkaarten.  
(r.) De watermolen in juli 2021.

ll

F     Watermolen te Haaksbergen 

THIJSSE: Maar hier treedt opnieuw de mensch op, die zijn voordeel zoekt. Soms geeft zijn bemoeienis ook alweer nieuwe schoon-
heid, bijvoorbeeld wanneer hij de beek dwingt om arbeid te verrichten in een watermolen (pag. 49). Ik ken een paar dozijn van die 
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c 246956 461771

l  Oostendorper watermolen ten zuiden 
van Haaksbergen

k  3
b  –
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25     Krijtrots Bovenste Bosch 

THIJSSE: Het kan niet uitblijven, of ieder ontwikkeld mensch, jong of oud, die Limburg bezoekt, moet onder de bekoring geraken 
van de rotsen (25) en gesteenten, de verschillende aardlagen en hun fossielen. En iedereen kan hopen, om bij het ter dege bekijken 
van een steengroeve of grintgraverij alleraardigste vondsten te doen: zeeëgels, haaientanden, belernnieten en dan nog schelpen van 
allerlei soort en ge kunt uw vondsten gaan vergelijken in het Maastrichtsch Museum. […] In het struikgewas ontdekken wij naast 
hazelaar en sleedoorn al dadelijk de Witte Kornoelje, de Kruisdoorn of Wegedoorn en als het geluk ons dienstig is, nog een paar 
zeldzame knapen: de Trosvlier (25) en de Kruidvlier (25). […] Waar het struikgewas nog geen voet heeft gevat, hebben Wilgenroos-
jes(25) en Vingerhoedskruiden (25) beslag op den grond gelegd en de stoffig paarse Marjolein (26) of helroode Borstelkrans, als 
groote rariteit misschien de giftige Belladonna of Wolfskers.155

[100] Krijtrots Bovenste Bosch

p 59

m Jan Voerman jr.

c 191058 307525

l  Aan de oostelijke rand 
van het zuidelijke deel 
van het Bovenste Bos 
waar de Terzieterweg bij 
het Bovenste Bos komt

k A
a  Trosvlier, kruidvlier, 

wilgenroosje, hoefblad en 
vingerhoedskruid

b  

[101] Detail van de kaart uit ‘Ons Krijtland’ 
waarop de krijtrots krijtgroeve heet.

  

Locatie van de krijtrots op de topografische kaart. 
De kromming van de krijtrots is mooi te zien. 
Waarschijnlijk heeft Voerman jr. aan de noorde-
lijke kant van de groeve gestaan om de afbeelding 
te maken.  
       
  

Met het hoefblad wordt afgaande op de grootte van de bladeren 
groot hoefblad (Petasites hybridus) bedoeld. In het midden tussen 
het groot hoefblad staan onduidelijke gele bloemen. De ‘krijtrots’ 
komt uitgebreid voor in het boek van Eli Heimans, Uit ons Krijtland. 
Het is goed denkbaar dat Jan Voerman jr. (platen 25 en 27) en Hen-
ricus Rol (plaat 26) Epen als uitvalsbasis hebben gekozen, zoals 
Heimans dat deed voor zijn boek. Het boek van Heimans bevat een 
detailkaart, waarop de ‘krijtrots’ precies staat aangegeven.

ll
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onze groote 
rivieren  
Het album Onze groote rivieren bevat 
26 gekleurde platen; hiervan zijn er 15 
paginavullend. Daarnaast zijn er vijf 
zwart-witprenten; één paginavullende 
en vier paginabrede. De laatste bij het 
begin van alle hoofdstukken, behalve bij 
het eerste. Ook hier worden een aantal 
hoofdstukken afgesloten met kleine 
zwart-wittekeningetjes. In tegenstelling 
tot in Waar wij wonen zijn er weinig 
afbeeldingen zonder locatieaanduiding.

5
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1     Nieuwe brug bij Nijmegen 

THIJSSE: Naar rechts geeft de spoorwegbrug een nog al zware afsluiting. De nieuwe brug (1) links is luchtiger. Er is over die nieuwe 
brug heel wat te doen geweest, maar dat is niets bijzonders. Zoo’n groot bouwwerk grijpt natuurlijk sterk in in het algemeen uiter-
lijk van het landschap en maakt aan beide oevers allerlei voorzieningen noodzakelijk. […] Maar die nieuwe Waalbrug ligt er nu in 
onverwachte sierlijkheid en blijkt niet alleen welkom te zijn voor de snelle automobielen, maar ook voor bedachtzame wandelaars 
en nog bedachtzamer hengelaars. […] Bovendien zijn ze er trotsch op, dat hun brug de grootste boogspanning heeft van alle brug-
gen in Europa. Wij zijn altijd graag haantje-de-voorste.169

De Waalbrug in Nijmegen was een onderdeel van het Rijkswegen-
plan 1927. De aanleg begon in 1931; koningin Wilhelmina opende de 
brug in juni 1936. De Nederlandse genie blies de brug op 10 mei 1940 
op om de opmars van de Duitse Wehrmacht te stoppen. De Duitsers 
herstelden de brug; in 1943 kon de brug weer worden gebruikt.170 In 
2014/2015 is de brug verlengd, omdat aan de noordkant een neven-
geul van de Waal werd aangelegd. In 2020/21 is de brug opnieuw 
gerenoveerd.171

De overheid kwam in 1927 met het Rijkswegenplan 1927. Hierin werd 
de eerste samenhangende visie op de verbetering van de wegen in 
Nederland gepresenteerd. Autosnelwegen, zoals we ze tegenwoordig 
kennen, dus met ongelijkvloerse kruisingen, waren niet voorzien. 
Deze waren volgens de overheid niet nodig. De kaart bij het plan 
(rechts) gaf de te verbeteren wegen aan. Ook voorzag het plan in de 
aanleg van een groot aantal bruggen, waaronder de Waalbrug bij 
Nijmegen maar ook die bijvoorbeeld bij Zaltbommel.

Het daaropvolgende Rijkswegenplan 1932 betekende een forse uit-
breiding van het Nederlandse wegennet. Het zou tot eind 1933 duren 
voordat de geesten rijp waren voor het fenomeen autosnelweg. De 
A12, Den Haag-Utrecht, was de eerste weg van dit nieuwe type die 
net gereedkwam voor de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog.172

[114]  Nieuwe brug bij 
Nijmegen

p 4

m Jan Voerman jr.

c 188266 428968

l Vanaf de Vrijthof

k 1
b  De rivier is de Waal
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[115] Het Rijkswegenplan 
1932 was een forse uitbrei-
ding van het Rijkswegen-
plan 1927. Er kwam 500 
kilometer weg bij. Vooral 
in het midden en westen 
van het land kwamen er zo-
geheten wegen van de 1ste 
categorie bij, dat zijn we-
gen met dubbele rijbanen 
(rood; onderbroken = voor-
genomen). Autosnelwegen 
kwamen voor het eerst 
voor in het Rijkswegenplan 
1938.173  

[116] Ansichtkaart uit de 
tweede helft van de jaren 
dertig. Op de bovenste afbeel-
ding het pontveer. Boven, op 
de achtergrond de spoorbrug, 
volgens Thijsse de ‘zware af-
sluiting’. 

[117] (l.) De ‘nieuwe brug’ 
begin jaren tachtig.  
(r.) De Waalbrug in Nijmegen, 
september 2013. 

[118] De plaats waar de 
tekenaar vermoedelijk heeft 
gestaan 
  

ll
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Op zoek naar het verdwenen land (3) Ed Buijsman

Als kind bekeek ik thuis de albums Waar wij wonen en Onze 
groote rivieren zonder goed te begrijpen waar ze over 
gingen. Nu weet ik dat Thijsse zich in zijn teksten in 
de albums niet zo zeer had gericht op kinderen maar op 
volwassenen. Dat moet de reden zijn geweest dat ik de tekst 
niet goed begreep. Gelukkig stonden er veel plaatjes in de 
albums. Die plaatjes fascineerden mij mateloos. Plaatjes 
met planten, landschappen, allemaal zaken die ik nooit 
had gezien. Wij woonden in een grote stad. Dát was mijn 
omgeving, met voetballen op het plein in de buurt, met een 
stinkende sloot naast onze school. Mijn favoriete plaatje was 
‘Buurserbeek’: er liepen kinderen in een zandige beek, met 
blote voeten nog wel. Zoiets ging mijn voorstellingsvermogen 
te boven. Mijn eerste ervaring met natuur kwam door een 
vriendje op de lagere school. Hij vroeg een stel klasgenoten 
en mij mee te gaan naar de weilanden. Hij had daarbij een 
gebaar gemaakt om de richting aan te geven. Het was een half 
uur lopen, had hij erbij gezegd. We zouden naar de ‘vogels’ 
gaan. Het was langer lopen en met ‘vogels’ bleek hij eitjes 
van vogels te bedoelen. Het ging erom, zo legde hij uit, om 
eitjes te vinden voor zijn verzameling: eitje uit het nest, 
klein gaatjes erin maken, leegblazen en weer een exemplaar 
voor zijn verzameling.

Later is het met mij en de natuur goed gekomen. Dat is 
vooral te danken aan Willem van den Berg. Willem — die op 
de foto in het voorwoord — leerde mij alles over planten. Ik 
was in dat opzicht een tabula rasa, een dankbare leerling 
dus. Bovendien ontdekte ik, samen met Willem, in diezelfde 
tijd paddestoelen als studieobject; iets dat ik mooi kon 

combineren met mijn liefde voor fotografie. Willem en ik 
gingen medio jaren zeventig twee keer op vakantie naar 
Tsjecho slowakije, op een oude Jawa Californian, 300cc. 
We zochten in Tsjecho naar bijzondere paddestoelen en 
Willem greep zijn kans om mij aldaar te onderrichten in de 
bijzondere flora van de kalkrijke graslanden. Een nieuwe 
wereld van kennis en vooral schoonheid opende zich daardoor 
voor mij. Het was daarop maar een kleine sprong om naar 
Zuid-Limburg en de Nederlandse duingebieden af te reizen om 
daar naar flora (en paddestoelen) te zoeken. De kennis uit 
die tijd koester ik nog steeds en biedt me nu de mogelijkheid 
om meer van natuur en landschap te genieten.

De flora-activiteiten legden de basis voor onze interesse 
in de natuur die Thijsse beschreef in Waar wij wonen en 
Onze groote rivieren. Gemakkelijk was het niet; het was eind 
jaren zeventig. We moesten ervoor naar de kaartenbibliotheek 
van de Utrechtse universiteit. Moeizaam bladerden we 
door stapels topografische kaarten op zoek naar de 
plaatsen en gebieden die Thijsse had beschreven. De online 
beschikbaarheid van bronnen van informatie liet nog decennia 
op zich wachten. Dat was nog maar het begin, want we zochten 
ook naar andere bronnen van informatie. Die bleken schaars 
te zijn. Wat was ik gelukkig toen ik een diafilm van Simon 
de Waard over natuurmonument De Beer op het spoor kwam. Ik 
moest in een telefoongesprek wel het langdurige geklaag van 
de bezitter aanhoren over de teloorgang van de natuur in 
Nederland. Het was in 1982. Nu denk ik er net zo over. 

Veertig jaar later is ons ‘projectje’ tot een afronding 
gekomen. Zij het zonder Willem.
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4     Pannerden 

THIJSSE: De huidige Rijn van Lobith tot de splitsing is eigenlijk een kanaal, het Bijlandsch kanaal, gegraven in de 18e eeuw en 
het stuk van de tegenwoordige splitsing tot de hoeve Kandia is ook een kanaal, het Pannerdensch kanaal. Het is alleraardigst om 
al deze dingen ter plaatse zelve te bestudeeren. In ons vorig album heb ik al verteld, met hoeveel genoegen ik kan zitten aan het 
splitsingspunt (4) met het uitzicht op Millingen, op de breede rivier en het fraaie land rondom. Ik geniet daar evenveel als in de 
duinen, op de hei of in de bosschen en ik wil iedereen hier nog eens aanraden, om niet alleen onze rivieren te bevaren, maar ze 
ook langs dijken en kaden te bewandelen en te berijwielen.178

[127] Pannerden

p 10

m Cornelis Rol

c 199558 431508

l  Rijndijk, Millingen aan de 
Rijn, ter hoogte van de 
splitsing van de Waal (voor) 
en het Pannerdens kanaal.

k 1
b  –

Thijsse verwijst in het citaat naar de volgende tekst uit Waar wij 
wonen: ‘Wanneer ik het verkeer in zijn volle drukte wil aan-
schouwen, dan ga ik een paar uurtjes zitten op een der stilste en 
eenzaamste plekjes van het heele rivierenland, dat is de kop van 
het land bij Pannerden, waar de Rijn zich splitst in Rijn en Waal. Je 
moet dan eerst het fort voorbij en loopt maar door over klei en keien 
en plantengroei tot heel aan het uiterste puntje. Daar ligt dan nog 
een eindje uit den oever een ton verankerd. Links daarvan zie je 
het water den Rijn ingaan naar Arnhem, rechts gaat de Waal naar 
Nijmegen en recht voor ons komt de onverdeelde Rijn aanstroomen 
uit Duitschland.’179

Deze afbeelding mag dan Pannerden heten, maar het dorp Panner-
den ligt vaag op de achtergrond, met enige moeite herkenbaar aan 
de kerktoren, uiterst rechts op de afbeelding. Misschien zou de titel 
‘Pannerdensche Kop’, die later op de topograf ische kaart zou ver-
schijnen, toepasselijker zijn geweest. Merk op dat er vanuit Millin-
gen in Thijsses tijd, twee voetveren voeren, een naar de steenfabriek 
en een naar de Pannerdensche Kop. De laatste misschien voor de 
bevolking van fort Pannerden?
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4     Pannerden 

THIJSSE: De huidige Rijn van Lobith tot de splitsing is eigenlijk een kanaal, het Bijlandsch kanaal, gegraven in de 18e eeuw en 
het stuk van de tegenwoordige splitsing tot de hoeve Kandia is ook een kanaal, het Pannerdensch kanaal. Het is alleraardigst om 
al deze dingen ter plaatse zelve te bestudeeren. In ons vorig album heb ik al verteld, met hoeveel genoegen ik kan zitten aan het 
splitsingspunt (4) met het uitzicht op Millingen, op de breede rivier en het fraaie land rondom. Ik geniet daar evenveel als in de 
duinen, op de hei of in de bosschen en ik wil iedereen hier nog eens aanraden, om niet alleen onze rivieren te bevaren, maar ze 
ook langs dijken en kaden te bewandelen en te berijwielen.178

[127] Pannerden

p 10

m Cornelis Rol

c 199558 431508

l  Rijndijk, Millingen aan de 
Rijn, ter hoogte van de 
splitsing van de Waal (voor) 
en het Pannerdens kanaal.

k 1
b  –

  [128] (l.) De locatie waar Cornelis Rol mo-
gelijk heeft gestaan. 
(r) Het Bijlands kanaal sneed een bocht 
in de Waal af. In de eerste helft van de 
twintigste eeuw is hier door zandwinning 
een recreatiegebied, de Bijland, ontstaan. 
Het gebied is rijk aan oude rivierlopen. Zo 
loopt boven de Oude Waal de Oude Rijn.  
 

[129] Waar het Bijlands Kanaal zich 
splitst in de Waal (op de voorgrond) 
en het Pannerdensch Kanaal.

ll
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8     Straatje, Maastricht 

THIJSSE: Maar nu gaan wij linksaf, kijken even met opgetrokken wenkbrauwen naar het smalle kanaal, wandelen door het fraaie 
Jekerpark met zijn vele interessante uitheemsche boomen en draaien dan af naar de vestingbuurt met de rondeelen, De vijf Koppen 
en Haat en Nijd, het torentje van Vink, de Helpoort en de oude Walmuur bij het Lange Grachtje. Dat ligt daar alles bij elkaar. Het 
is niet te vergelijken met Neurenberg, Rothenburg of Carcassonne, maar toch voor ons nog boeiend genoeg. Een mooi plantsoen 
en de snel stroomende Jeker verhoogen de aantrekkelijkheid. En niet alleen die vestingwerken, maar het heele buurtje (8) is wel 
een doolpartijtje waard en ook vinden we hier het Oudheidkundig Museum en het Museum voor Natuurlijke Historie, die beide 
zeer terecht een groote vermaardheid genieten.190

Het Lang Grachtje is onderdeel van de eerste omwalling van de 
stad. De omwalling werd in het begin van de dertiende eeuw aan-
gelegd rondom de toen bestaande bebouwing. De totale lengte van 
de muur bedroeg 2,5 kilometer; er werden ook een groot aantal 
poorten in aangebracht. Eén daarvan is de nog steeds bestaande 
Helpoort uit 1229. Men had bij de bouw geen rekening gehouden 
met een eventuele uitbreiding van de stad. Daarom moest binnen 
een eeuw een tweede, ruimere omwalling worden gebouwd.191

Zie ook de wandeling van het Centrum voor Natuur- en Milieu- 
educatie Maastricht.192

[146] Straatje, Maastricht

p 21

m Henricus Rol

c 176428 317356

l  Lang Grachtje, zuidelijk 
deel van de oude binnen-
stad

k B
b  Een hond, een weglopende 

vrouw. Het trapje rechts 
heeft geen leuning. In het 
Maastrichts heet het Lang 
Grachtje het Laank Gresje.
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8     Straatje, Maastricht 

THIJSSE: Maar nu gaan wij linksaf, kijken even met opgetrokken wenkbrauwen naar het smalle kanaal, wandelen door het fraaie 
Jekerpark met zijn vele interessante uitheemsche boomen en draaien dan af naar de vestingbuurt met de rondeelen, De vijf Koppen 
en Haat en Nijd, het torentje van Vink, de Helpoort en de oude Walmuur bij het Lange Grachtje. Dat ligt daar alles bij elkaar. Het 
is niet te vergelijken met Neurenberg, Rothenburg of Carcassonne, maar toch voor ons nog boeiend genoeg. Een mooi plantsoen 
en de snel stroomende Jeker verhoogen de aantrekkelijkheid. En niet alleen die vestingwerken, maar het heele buurtje (8) is wel 
een doolpartijtje waard en ook vinden we hier het Oudheidkundig Museum en het Museum voor Natuurlijke Historie, die beide 
zeer terecht een groote vermaardheid genieten.190

[147] Lang Grachtje op een 
 ansichtkaart uit de periode 
1950 – 1955. De overeenkomst 
met de afbeelding in het 
 Verkade-album is opvallend.

[148] De locatie waar Henricus 
Rol waarschijnlijk heeft gestaan. 
  

[149] Het Lang Grachtje in mei 
1982 (l.), oktober 1994 (m.) en 
januari 2021 (r.)  
Het trapje heeft een leuning 
gekregen; de constructie ervan 
heeft duidelijk sporen nage-
laten. Het ontsierende witte 
gebouw is verrezen in 2003. 
Het betreft de achterzijde van 
een appartementencomplex 
aan de Kleine Looiersstraat 
3A/C, een en ander goedge-
keurd door de Welstand Monu-
mentencommissie van Maas-
tricht.193

ll
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16     Varik 

THIJSSE: De dikke toren van Varik (16) noodigt ons uit, om de Waal over te gaan met het voetveer. Hier hebben we weer echt 
de groote majestueuze rivier, het wijde water, de groene grienden en uiterwaarden en den dijk. Vlak daarachter en er tegen aan 
liggen de dorpen, verbonden door straatwegen en om van die wegen en de dorpsstraatjes op den dijk te komen, moeten we een 
steil stukje weg bewerken, dat “stoep” heet.’213

[183] Varik

p 41

m Henricus Rol

c 154250 426265

l Vanaf de Waaldijk

k 2
b –

[184] De tijd lijkt hier stil te 
staan, alleen de bomen groeien 
door en de Waaldijk is glooien-
der gemaakt. De toren van Varik 
in juli 1982 (links), juli 2003 (mid-
den) respectievelijk augustus 
2021 (rechts).

De toren is het restant van de middeleeuwse dorpskerk; het schip 
van de kerk is in 1911 afgebroken. De toren wordt ook wel ‘Dikke 
toren’ en in het Duits ‘der Alte genoemd; dat laatste omdat het voor 
de (Duitse) scheepvaart een markant herkenningspunt is , blijkbaar 
al lange tijd.214 De toren staat erg dicht op de dijk. Lang geleden was 
dat niet zo en stond de kerk met de toren midden in het dorp Varik, 

zoals van oudsher hoort. De Waalbandijk lag meer naar de rivier toe. 
Al in de middeleeuwen heeft men door overstromingen de dijk moe-
ten verplaatsen naar de kerk toe en zijn de huizen die anders aan de 
buitendijk zouden komen te liggen, verdwenen. In feite was het een 
nieuwe dijk, terwijl de oude werd prijsgegeven.
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16     Varik 

THIJSSE: De dikke toren van Varik (16) noodigt ons uit, om de Waal over te gaan met het voetveer. Hier hebben we weer echt 
de groote majestueuze rivier, het wijde water, de groene grienden en uiterwaarden en den dijk. Vlak daarachter en er tegen aan 
liggen de dorpen, verbonden door straatwegen en om van die wegen en de dorpsstraatjes op den dijk te komen, moeten we een 
steil stukje weg bewerken, dat “stoep” heet.’213

[183] Varik

p 41

m Henricus Rol

c 154250 426265

l Vanaf de Waaldijk

k 2
b –

[184] De tijd lijkt hier stil te 
staan, alleen de bomen groeien 
door en de Waaldijk is glooien-
der gemaakt. De toren van Varik 
in juli 1982 (links), juli 2003 (mid-
den) respectievelijk augustus 
2021 (rechts).

[185] De toren van Varik is een tijd-
loos onderwerp en heeft altijd kunste-
naars geïnspireerd. Hier een aquarel 
van Alex Olzheim uit Varik.

[186] Het veer van Varik was in de tijd 
van het album onze groote rivieren 
een zeilboot met een veerman: Gijs van 
Berghem. De foto dateert van 1930 en 
is genomen vanaf de Varikse kant. Het 
veer is in de vaart geweest tot 1950.

 

[187] De locatie waar Henricus 
Rol waarschijnlijk heeft gestaan. 
Aardig detail is dat er weer een 
voetveer vaart. Het meert echter 
aan de oostelijke oever noorde-
lijker aan dan vroeger.  
  

ll
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26     De „Beer” 

THIJSSE: De omstandigheden hebben ertoe geleid, dat de 
gemeente Rotterdam zich ook heeft gevestigd aan den mond 
van den Nieuwen Waterweg, de buurtschap Hoek van Holland. 
Zoodoende is zij de overbuur geworden van één der merkwaar-
digste landschappen, die er bestaan: de „Beer” (26) aan den 
Hoek van Holland. Eigenlijk is dit het neusje, dat bij het graven 
van den Nieuwen Waterweg van de duinreeks werd afgesneden. 
De eigenlijke mond van de Maas boog om dien hoek heen, maar 
is toen afgedamd en zoo is die “Beer” dan thans vastgehecht 
aan het eiland Rozenburg. Dat doet er niet zoo heel veel toe: 
hij heeft toch een apart bestaan, een bestaan van verlatenheid, 
vrijheid en rijkdom. Daar zijn wijde stranden en groote zand-
banken, drasse slikken en groepen van duinen. Langs den Zuid–
en Oostrand stroomt de Brielsche Maas heen en weer al naar 
het ebt of vloedt. Het slib herbergt ruimen overvloed van klein 
leven, onuitputtelijke bron van voedsel voor visschen en vogels. 
Op het hooge strand vinden de vogels een veilige nestplaats en 
zij huizen er bij duizenden en duizenden. De lage duinvlakken 
zijn begroeid met al de mooie planten, die er thuis hooren.   
[…] Zoo’n gebied vraagt natuurlijk om bescherming. Wel nu, 
de Beer is ondergebracht in een Stichting, met bestemming als 
natuurmonument. Het terrein wordt streng bewaakt en het 
bezoek doelmatig geregeld. De konijnen zullen er nog beteugeld 
moeten worden en wanneer dat eenmaal is gelukt, dan zal deze 
Beer mogen meetellen onder de belangrijkste natuurmonumen-
ten van ons land, ja van de heele wereld.237

De Beer is in het album Onze groote rivieren een geval apart. 
Er is geen enkel ander onderwerp in de twee besproken albums 
waaraan Thijsse zoveel tekst heeft gewijd. Daar komt nog bij dat dit 
bijzondere natuurmonument juist in de tijd dat Thijsse zijn tekst 
schreef op weg was naar het hoogtepunt, dat lag in de tweede helft 
van de jaren dertig.238 Uit correspondentie tussen Thijsse en Voer-
man blijkt dat Thijsse eerst andere ideeën voor het onderwerp van 
de prent  had. 

[220] De „Beer”

p 67 

m Jan Voerman jr.

c ~ 065911 442045

l Zuidpunt van De Beer

k 6
a  Bergeenden, tapuit en 

sterntjes

b  De tapuit zit linksvoor 
op een tak. In de lucht 
 boven het strand vliegen 
de sterntjes. Zo te zien 
aan de zwarte kop zijn 
het grote sterns (Sterna 
sandvicensis). Op de ach-
tergrond iets dat lijkt op 
een kerk.

 

Deze prent is pas in 1936 ter sprake gekomen. In eerste instantie 
opteerde Thijsse voor een afbeelding Dijk met augustusflora, zo 
blijkt uit een brief van Ina Ruys van Verkade aan Jan Voerman jr.239 
Hij schreef in een latere brief: ‘Die Beer laat allerlei onderwerpen 
toe: vogels (kluut, groote zeezwaluw, bloemen (gele hoornpapaver, 
zeewolfsmelk etc.).240 Over de opzet stelde Thijsse zich voor: ‘[…] op 
den voorgrond papavers, wolfsmelk, blauwe zeedistels, strandposte-
lein en daarop de noodige vogels. In de lucht ook vogels. Woest duin 
en zand en achterin een groote zeeboot die naar Rotterdam gaat – 
 aardige tegenstelling.’ 
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26     De „Beer” 
[221] De litho met hetzelfde onderwerp. 
Linksonder de tekst ‘Stuifduinen op „de 
Beer”, Hoek v. Holland’ met het jaartal 
1937. Rechtsonder het monogram van Jan 
Voerman jr. en de aanduiding ’38, het jaar 
van de druk. Daaronder de tekst ‘Eigen 
druk, Jan Voerman Jr.’ 

[222] Het schilderijtje van 
De Beer van Jan Voerman jr. ver-
toont veel overeenkomsten met 
de afbeelding in het album. Het 
oogt schetsmatig en is opgezet 
met dikke verf.  
Mogelijk is het een voorstudie 
voor de aquarel geweest. Links-
onder het monogram van Jan 
Voerman jr. met de datering ’37.  

Het werd dus iets heel anders, maar Thijsse had daarvoor al ruim-
te gegeven: ‘Maar tegen andere betere opvattingen heb ik geen 
bezwaar.’ 241

De allerlaatste afbeelding is een van de moeilijkste. Over het onder-
werp is geen verwarring mogelijk, maar de exacte locatie geeft 
hoofdbrekens. Het is onmiskenbaar natuurmonument De Beer. De 
datering volgt uit een brief van Jan Voerman jr. aan Ina Ruijs van 
Verkade. Daaruit blijkt dat hij na 17 mei 1937 naar De Beer is geweest 
om de schetsen voor deze aquarel te maken. Jan schrijft: ‘Nu nog 

“de Beer”, daar ga ik direct na Pinksteren heen.’ 242 Er zijn ook een 
schilderij én een litho met vrijwel dezelfde voorstelling. De vogels 
ontbreken op beide werken. Beide werken hebben als jaartal 1937. 
Beide werken komen niet voor in het overzicht in het boek van Van 
der Hout. Mogelijk waren het voorstudies.243
Maar waar op De Beer? Het moet aan de zuidkant zijn, want op 
de achtergrond zien we water en daarachter land met een rafelige 
horizon, ongetwijfeld duinen. Het water moet de Brielsche Maas zijn, 
want aan de noordkant kwamen dergelijke duinen niet voor. 
Alle afbeeldingen laten op de achtergrond een vorm zien die lijkt 
op een kerk. In de directe omgeving zijn er kerken in Oostvoorne en, 
op grotere afstand, in Brielle. De toren in Oostvoorne is spits, die in 
Brielle is vrijwel vlak. Dit zou pleiten voor de kerk in Brielle. 
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De topograf ische kaart biedt in dit geval weinig houvast, want die 
geeft een momentopname. De zuidkant van De Beer was een dyna-
misch gebied waar voortdurend duinvorming en -afbraak plaatsvond. 
Tijmstra beschreef in De Levende Natuur in 1928 een wandeling die 
onder andere liep langs de zuidpunt van De Beer. In deze publicatie 
staat aan de zuidkant van De Beer een gebied dat is aangeduid met 
de naam Nieuwland, duidelijk een aanduiding voor een nieuw gebied.

[223] De spits van de kerkto-
ren in Oostvoorne (links) en die 
in Brielle (rechts).

[224] De kaart van De Beer uit de publica-
tie van Tijmstra met daarop aangegeven 
het Nieuwland (in de groene cirkel) en de 
wandeling die Tijmstra maakte vanaf de 
aanlegsteiger op De Beer in het noorden 
via de Binnenwei (B.W.) naar het Nieuw-
land en via het strand weer terug.244 

[225] De situatie is op deze plek rigoureus 
veranderd.  
Natuurmonument De Beer is geheel ver-
dwenen en heeft plaatsgemaakt voor 
Europoort. Links de vroegere en rechts de 
huidige situatie met daarop aangegeven 
het standpunt van Jan Voerman jr.  
  
 

[226] Linksboven de zuid-
kant van De Beer. Daar-
onder de Brielsche Maas 
en de noordkant van 
Voorne. Met witte cirkels 
zijn de kerken in Oost-
voorne (links) en Brielle 
(rechts) aangegeven. De 
witte stip markeert het 
Steenen Baak.  

[227] De Markweg op 
 WEuropoort gezien in 
weste lijke richting. Een 
desolaat industrieland-
schap waar zich tot eind 
jaren vijftig van de vorige 
eeuw natuurmonument 
De Beer bevond. 

[228] Het Beerkanaal 
gezien in noordelijke 
richting, juni 2022. Rechts 
het westelijke deel van 
Europoort. Links het 
Beerkanaal; het Beer-
kanaal bevindt zich op 
het gebied waar ooit het 
kilometerbrede strand 
van De Beer lag.  

ll ll

• 152 •



DE AFBEELDINGEN GEZAMENLIJK BEZIEN

De afbeeldingen gezamenlijk bezien  
De afbeeldingen in Waar wij wonen en in Onze groote rivieren 
kunnen worden geordend naar onderwerp. Wat is er zoal op te zien? 
Natuur, landschap of nog iets anders? Onder het onderwerp ‘Overig’ 
valt alles dat niet natuur of landschap is. Dus bijvoorbeeld de afbeel-
dingen die iets van steden of dorpen laten zien. Moderne ontwikke-
lingen zoals Stuwwerk in de Maas (www, no. 7) en Nieuwe brug bij 
Nijmegen (ogr, no. 1) horen eveneens in de categorie ‘Overig’. Zowel 
de teksten van Thijsse bij de betreffende afbeeldingen als ook de titels 
van de afbeeldingen kunnen leidend zijn bij de verdeling tussen land-
schap en natuur. Daar waar planten het belangrijkst zijn, ook al staan 
ze in een landschap, valt een afbeelding onder ‘natuur’. Een voorbeeld: 
Krib met bloemen (www, no. 9) valt onder natuur, omdat het Thijsse 
hier vooral om de vegetatie op de krib gaat. En zo valt Krijtrots Boven-
ste Bosch gezien de titel onder ‘landschap’.

Deze classif icering van de on-
derwerpen van de afbeeldingen 
leert dat in beide albums het 
landschap de overhand heeft. 
In Onze groote rivieren is het 
accent deels verschoven naar 
steden en dorpen.250 Zoals in de 
paragraaf De albums landschap-
pelijk vergeleken al is besproken, 

bespreekt Thijsse in de twee albums niet dé Nederlandse natuur en 
hét landschap in zijn totaliteit. Bij Onze groote rivieren is dat deels 
inherent aan het onderwerp. In Waar wij wonen maakte Thijsse 
een selectie van natuur en landschappen. De afbeeldingen geven 
maar zeer gedeeltelijk een toelichting bij de tekst. Dit is natuurlijk 
een gevolg van de keuze om grotere afbeeldingen dan in voorgaande 
albums op te nemen.

Vergelijken we het aantal afbeeldingen in Waar wij wonen en Onze 
groote rivieren met eerdere albums dan is het verschil overduide-
lijk. Het album Texel uit 1927 bijvoorbeeld telt 132 (kleine) afbeeldin-
gen met daarnaast 8 zwart-wittekeningen en 14 grotere, gekleurde 
platen. Voor Paddenstoelen uit 1929 zijn deze aantallen 122, 5 en 1 en 
voor De bloemen en haar vrienden uit 1934 respectievelijk 140, 5 en 
2. Het geringere aantal afbeeldingen in Waar wij wonen en Onze 
groote rivieren gaat logischerwijs ten koste van het overzicht en 
de detaillering. De vraag is of dat erg is.

Ondanks de toenmalige lovende reacties in de pers viel de verkoop van 
het albums tegen, althans zo meende men bij Verkade. In een verslag 
van een bespreking van Jan Voerman jr. met Thijsse in september 1937 
valt het te lezen dat Thijsse meent: ‘[…] dat wij – gezien het matige suc-
ces der groote platen – weer terug moeten naar kleine plaatjes. Alleen 
dan wordt het kind er voldoende bij betrokken; het plaatje moet een 
soort “speelgoed” zijn voor onderling ruilen, enz.’ 251 De vraag is of deze 
analyse terecht is. Van de hiervoor genoemde natuur- en landschapsal-
bums Texel, Paddenstoelen en De bloemen en haar vrienden werden 
100.330, 110.460 respectievelijk 110.547 exemplaren tegen voor Waar 
wij wonen en Onze groote rivieren 110.572 respectievelijk 104.138 
exemplaren verkocht.252 Dat zijn verschillen van niets. Wel werden 
albums als Cactussen (1931) en De boerderij (1936) beter verkocht met 
aantallen tussen de 125.000 en 130.000 exemplaren. Totaal andere 
onderwerpen, dus om te zeggen dat het aan de grootte van de afbeel-
dingen ligt, is nogal gezocht.253 Waarschijnlijker is de verklaring dat 
de tekst van Waar wij wonen en Onze groote rivieren’ zich niet 
leenden voor kinderen. De albums waren duidelijk gericht op volwas-
senen. Daar had Thijsse zeker gelijk in.

6

Onderwerp van de afbeeldingen

Onderwerp Waar wij 
wonen

Onze groote 
rivieren

Landschap 25 15

Natuur 8 4

Overig 2 13
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1

17 18

G

25 27

26

19

6

7

22

24F

23

B

A

4

16
2

3

11

[229] De ligging van de locaties 
uit Waar Wij Wonen

21   Locatie die met zekerheid 
bekend is. 

22   Locatie is niet exact bekend, 
maar wel ongeveer in welk 
gebied. 

5 (Zweedsche Kornoelje) en 
8 (Rivier met Aalscholvers) zijn 
niet op de kaart weergegeven, 
omdat de locatie te onzeker is.

De Gemeentekaart Nederland, 
editie 2022, van het Kadaster is 
hier als basis gebruikt.
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NOTEN

Noten 

Gebruikte afkortingen
WWW Waar Wij Wonen, Thijsse 1937. 
ogr onze groote rivieren, Thijsse 1938. 
gaz Gemeentearchief Zaanstad. 
xxx/yyy Toegangsnummer/inventarisnummer

Hoofdstuk 1 ~ EEn voorrEcHt om in tE lEvEn  
1  Dit zijn de jaren die op de titelpagina’s staan. In werkelijk-

heid kwamen de albums al in november 1936 respectievelijk 
november 1937 uit. Dit werd vaker gedaan bij Verkade-al-
bums, omdat de datum van Sinterklaas in aantocht was. 
Immers, wat was in die tijd een mooier geschenk dan een 
Verkade-album?

2  Oorspronkelijk was dit het nulpunt van het systeem. Later is 
dat gewijzigd in het huidige systeem. Daarom werd ook enige 
tijd gesproken van de verschoven Rijksdriehoek meting.  

3  Aanvankelijk vormde de toren het middelpunt van dit sys-
teem. Later is om praktische redenen het systeem aange-
past. Daarom wordt ook wel gesproken van de verschoven 
Amersfoortcoördinaten. In het aangepaste systeem heeft de 
toren in Amersfoort de coördinaten 155000 463000.

4  Wie liever met geografische coördinaten werkt, vindt op 
https://www.javawa.nl/coords.html een handig hulpmiddel 
voor de omrekening.  

Hoofdstuk 2 ~ dE albums   
5  Coesèl 1999, p. 53  

6  Jacobus Jan Koeman (1889–1978), kunstschilder. 

7  Coesèl 1999, p. 78–79.

8  Coesèl 1999, p. 79.

9  Het Soldatenwiel komt bij het Schoonrewoerdse Wiel ter 
sprake.

10  In de brieven van Rol aan Verkade d.d. 23 maart, 9 en 28 
april en 5 mei 1936 en de reacties daarop van Verkade d.d. 
9 april 1936 blijkt dat Rol verschillende ontwerpen maakte.

11  Tolman 1937, p. 31.

12  Dit hoofdstuk heeft geen titel.

13  'De Volkskrant', 21.11.1936, 'De Telegraaf', 21.11.1936 respec-
tievelijk 'Moeder', december 1936. Ontleend aan Delpher. In 
'de Volkskrant' staat inderdaad 'stevend', zonder meer een 
zetfout.

14  Coesèl 1999, p. 81.

15  Officieel vonden de tentoonstellingen plaats in de ‘Schatka-
mer van de Verkade Experience’. Het Zaans Museum vertoont 
in een roulatiesysteem de originele prenten uit alle albums.

16  Zie NRC d.d. 14 januari 2017. Ook: https://www.nrc.nl/
nieuws/2017/01/13/hoe-de-verkadeplaatjes-in-het- 
museum-kwamen-6192558-a1541108?t=1624457312.

Hoofdstuk 3 ~ dE autEur En dE illustratorEn  
17  Diverse auteurs, De roep der velden, Schoonderbeek Laren, 

1927, p. 179–181.

18  Henricus Rol heeft ook een lemma in Voous 1995, zie p. 420.

19  Na ‘Paddenstoelen’ (1928) en voor ‘Cactussen’ (1931) ver-
scheen alleen ‘Zeewateraquarium en terrarium’ (1930). Jac. J. 
Koeman verzorgde hierin alle illustraties.

20  Leidsch Dagblad van 7 juli 1981: ‘Mooiste Verkade album ligt 
nog in de kluis’.

21  Dat is omgerekend naar de huidige situatie een bedrag van 
ruim € 5.000.   
Prijsomrekening volgens https://www.cbs.nl/nl–nl/visuali-
saties/prijzen–toen–en–nu.

22  Leidsch Dagblad van 7 juli 1981: ‘Mooiste Verkade album ligt 
nog in de kluis’.

23  Een aantal locaties werd daarbij vanaf het water geschetst. 
Persoonlijke mededeling Maarten Rol, d.d. 13 juli 2022.

24  Zie Opmeer 2021, achterzijde.

25  Peter Voerman, persoonlijke mededeling d.d. 10 augustus 
2021. Zie ook Opmeer 2012, p. 192.

26  Opmeer 2021.

27  Persoonlijke mededeling Peter Voerman in een e-mail d.d. 
30.3.2022.

28  Opmeer 2021, p. 292.

29  Het schilderij met het duinlandschap bevindt zich in de 
collectie van het Voerman Stadsmuseum in Hattem. Daar 
heeft het schilderij de titel ‘Duinlandschap De Beer’. Dat kan 
volgens Frans Beekman niet juist zijn gezien de aard van de 
afgebeelde duinen. Zie ook ‘Schilderijen Jan Voerman jr.’ op 
de website over natuurmonument De Beer: https://overna-
tuurmonumentdebeer.inzichten.nl/nieuws/nieuws_6.html.

30  Zie bijvoorbeeld gaz pa–431/1950. Brief van Rol aan Verkade 
d.d. 19 december 1935.

31  Hoogland 1943.

32  Hoogland 1943.

33  gaz pa–431/1950. Brief van Rol aan Verkade d.d. 23 jan.1936.

34  De Telegraaf, 11 november 1936.

35  De Telegraaf, 11 november 1936.

36  Limburgsch Dagblad, 23 november 1936.

37  'Limburgs Dagblad' d.d. 23.11.1936, respectievelijk 'Haagsche 
Courant' d.d. 24.11.1936.

38  Zie 2. Eidereenden.

39  Tinbergen 1937, p. 316.

40  Zie 21. Heide met goudplevieren

41  Tinbergen 1937, p. 315.

42  Limburgsch Dagblad, 23 november 1936.

43  De Maasbode, 19 november 1937.

44  Limburgsch Dagblad van 16 november 1937, De Maasbode van 
19 nov. 1937, respectievelijk De Telegraaf van 19 nov. 1937.

Hoofdstuk 4 ~ Waar Wij WonEn  
45  Het betreft zogeheten trommelkaarten. Dit zijn papieren 

stafkaarten zonder randschrift en legenda, gevouwen in vie-
ren (dus niet versneden en niet op linnen geplakt). Ze heten 
trommelkaarten omdat militairen deze kaarten mee konden 
nemen in een ijzeren trommel ter grootte van een schoe-
nendoos. Op die manier konden ze alle kaarten van heel 
Nederland op een schaal van 1:50.000 gemakkelijk meene-
men. De kaarten zijn ontleend aan http://www.wildernis.eu/
chart-room/?nav0=Topografische kaarten&nav1=20ste%20
eeuw&nav2=1915–1940 trommelkaarten 50k. Waar de trom-
melkaarten van de slechte kwaliteit bleken, is gebruik 
gemaakt van kaarten van de website van Topotijdreis.nl.

46  gaz pa–431/1950. Brieven van Rol aan Verkade, 9 april, 28 
april, 5 mei 1936 en van Verkade aan Rol, 9 april en 1 mei 
1936.

47  gaz pa–431/1950. Brief van Cornelis Rol, 9 april 1936 aan juf-
frouw Ruys van Verkade.

48  gaz pa–431/1950. Brief van juffrouw Ruys van Verkade, 
9 april 1936 aan Cornelis Rol.

49  gaz pa–431/1950. Brief van Cornelis Rol, 28 april 1936 aan 
juffrouw Ruys van Verkade.

50  gaz pa–431/1950. Brief van Cornelis Rol, 5 mei 1936 aan juf-
frouw Ruys van Verkade.
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en gedroomd landschap. Wie ziet het soms niet voor zich? Misschien 

bestaat het wel echt! In ieder geval bestónden ze, die landschappen. Daar-

over gaat dit boek, over de natuur in Nederland, een kleine honderd jaar 

geleden. In twee Verkade-plaatjesalbums schilderden drie bekende Neder-

landse kunstenaars voor een groot publiek een prachtig beeld van natuur en 

landschap zoals het was in de jaren dertig. Jac. P. Thijsse, een van de oprichters 

van ‘Natuurmonumenten’, schrijft met warmte, verwondering én grote deskun-

digheid over wat hij ervaart als een groot geschenk: de natuur om ons heen, in 

het kleine en in het weidse. Zie zijn inleiding op Waar wij wonen hiernaast.  

Al die mooie plekjes die Cornelis en Henricus Rol en Jan Voerman jr. schilderden, 

zouden die nog bestaan? En waar dan precies? Kunnen we er nog naar toe?   

Precies die vragen brachten Ed Buijsman in actie, jaren geleden al. 

Langzamerhand werd hem duidelijk: dit moet een boek worden. En nu 

is het er. En het mooie is: dit is de gids, waarmee u op zoek kunt gaan 

naar dat gedroomde landschap! Er is nog zoveel moois te vinden…   

Ga op pad!

Ed Buijsman (1948) ontdekte als stadsjongen de Verkade-albums, en daardoor de natuur.  

Later, als wetenschapper, was daarom de natuur voor hem niet alleen onderwerp van onder-

zoek, maar ook een ervaren werkelijkheid. Hij schreef als atmosferisch chemicus bij het rivm 
publicaties over diverse aspecten van luchtverontreiniging in Nederland, waaronder het boek 

Er zij een meetnet (2003) over de geschiedenis van het luchtonderzoek in ons land. 

Ook schrijft hij over natuur en landschap in Nederland en is bekend om zijn onderzoek naar de 

geschiedenis van het voormalige natuurmonument De Beer. Een eersteklas landschap. De teloorgang 

van  natuurmonument De Beer (2007) werd gevolgd door aanvullende publicaties. In 2017 publiceerde 

hij Fraaie schepsels. De grote stern in Nederland, over de geschiedenis van een van de belangrijkste 

Nederlandse kustbroedvogels. In Een voorrecht om in te leven toont hij opnieuw zijn voorliefde voor 

het Nederlandse landschap en de publicaties van Jac. P. Thijsse.




