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De afbeeldingen in ‘Waar wij wonen’
Voorkant
A – Tamme kastanje
1 – Eidereenden
2 – Plassenlandschap in herfst
3 – Havengezicht
4 – Wiel bij Schoonrewoerd
5 – Zweedsche kornoelje
B – Eck en Wiel, pontveer
6 – Waal met schepen
7 – Stuwwerk in de Maas
8 – Rivier met aalscholvers
9 – Krib met bloemen
C – Stuivend duin
10 – Jonge helmduintjes
11 – Duindoorn en vlieren
12 – Waaiboom in duin
13 – Berken in de herfst
D – Elzenrimboe
14 – Vroege lente aan de plas
15 – Zomerplas
16 – Purperreigers
17 – Waterzuring met groote vuurvlinder
E – Jeneverbes
18 – Heideplas bij Dwingelo
19 – Kolkven
20 – Flora van de vochtige heide
21 – Heide met goudplevieren
F – Watermolen te Haaksbergen
22 – Boschlandschap aan de Slinge
23 – Wodanseiken
24 – Buurserbeek
G – In ’t Valkenburgsche
25 – Krijtrots Bovenste Bosch
26 – Holle weg
27 – Geul met zinkviooltjes

De afbeeldingen in ‘Onze groote rivieren’
Voorkant
A – Oude wallen te Maastricht
1 – Nieuwe brug bij Nijmegen
2 – Westerschelde
3 – Lobith
4 – Pannerden
5 – Elsloo
6 – Loevestein
7 – De „Duno” bij Arnhem
B – Oude Maasbrug
8 – Straatje, Maastricht
9 – Zuidhavenpoort, Zierikzee
10 – Dordrecht
11 – Rotterdam
12 – Sint-Andries
C – Kasteel te Waardenburg
13 – Ruïne Grubbenvorst
14 – Kessel
15 – Heerewaarden
16 – Varik
D – Dode IJsselarm
17 – Dijkhelling met bloemen
18 – Noteboomen aan dijk
19 – Griendflora
20 – Aalscholvers-kolonie, Lekkerkerk
21 – Dijkflora
22 – Steil
E – Brielle
23 – Hellegat met strekdam
24 – Hollandsch Diep in den winter
25 – Veere
26 – De „Beer”

Een voorrecht om in te leven
Deze publicatie behandelt de platen in de twee Verkade-albums: ‘Waar wij wonen’ uit 1937 en ‘Onze groote rivieren’ uit 1938. De beide 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 kennis nemen.
Het doel van deze publicatie is om de locaties van de
afbeeldingen te benoemen en 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 weergave 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’. Hierbij is getracht door literatuur- en
archiefonderzoek, vergelijking met oude afbeeldingen
en de hulp van kenners van het (vroegere) Nederlandse
landschap de locaties te achterhalen. Verder wordt aandacht besteed aan een vergelijking van de situatie uit de
tijd van de albums, dus de jaren dertig van de twintigste
eeuw en de situatie nu.

Leeswijzer
Het eerste hoofdstuk ‘DE ALBUMS behandelt in vogelvlucht de inhoud van de twee
albums en de reacties erop In het tweede
hoofdstuk, ‘DE AUTEUR EN DE ILLUSTRATOREN’, komen de auteur, Jac. P. Thijssen,
en de illustratoren vader en zoon Rol en
Jan Voerman jr. aan bod.
De hoofdstukken drie en vier bevatten
het onderwerp van deze publicaties, namelijk de duiding van de afbeeldingen: in
hoofdstuk drie het album ‘WAAR WIJ WONEN’ en in vier ‘ONZE GROOTE RIVIEREN’.
In hoofdstuk vijf, ‘De afbeeldingen gezamenlijk bezien’, worden de platen uit beide
albums vergeleken op inhoud. Bovendien
wordt hier de geografische spreiding van de
locaties gepresenteerd.
In het afsluitende hoofdstuk zes, ‘De
kritiek van Thijsse’, komen kritische passages in de albums aan bod. Daarbij komen
vragen aan de orde als: ‘Hoe kritisch was
Thijsse?’, ‘Was zijn kritiek terecht?’, ‘Heeft
het geholpen?’ en ‘Wat kunnen we ervan
leren?’ De publicatie wordt afgesloten met
een literatuurlijst, verantwoording van
de afbeeldingen, een korte tekst over de
auteurs en een notenapparaat met ca. 250
noten.

De titelpagina van ‘Waar wij wonen’.
Mooie vormgeving van Cornelis Rol. Onder de titel en auteur zijn de
regels uitgevuld tot aan ‘bandversiering enz.’ Daarna loopt het mooi af,
inclusief de tekening van de populieren; zie de driehoek. Eenzelfde opzet
zou Rol kiezen voor ‘Onze groote rivieren’. De driehoek is toegevoegd om
het verloop te laten zien.
Iets soortgelijks zou Rol toepassen bij het album ‘Onze groote rivieren’.

beseffen nog niet, in welk heerlijk land zij het voorrecht hebben te
wonen.’ Wat volgt is een lofzang op Nederland, de natuur, het landschap, de rivieren.
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DE ALBUMS
Het album ‘Waar wij wonen’

H

et Verkade-album ‘Waar wij wonen’ verscheen in 1937. Marga 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 grotere, tot
zelfs paginavullende prenten. De albums ogen (nog steeds) bijzonder
fraai; de tekeningen en aquarellen zijn van een bijzondere kwaliteit.
Het laatste was mede het gevolg van de toegepaste druktechniek,
namelijk offsetdruk. Voor het eerst werd bij het drukken gebruik gemaakt van glasplaten in plaats van lithografische stenen.
De titelpagina van ‘Waar wij wonen’ heeft een in rood gezette titel en het eerste hoofdstuk begint met een groot rood kapitaal. Al met
al maakt het boek een robuuste en fraaie indruk. Maar ook de tekst
is bijzonder. Thijsse laat zich met de teksten van zijn beste kant zien.
Het begin van ‘Waar wij wonen’ maakt direct duidelijk wat we van
Thijsse in dit album mogen verwachten: ‘Maar al te veel Nederlanders

In vogelvlucht

Het boek heeft een thematische opbouw. Afzonderlijke hoofdstukken
worden besteed aan een aantal landschapstypen die Nederland rijk is:
de grote rivieren, de duinen, plassen en moerassen, heide en vennen,
bossen en beken. Zuid-Limburg krijgt een apart hoofdstuk toebedeeld.
Thijsse begint het album ‘Waar wij wonen’ met een uiteenzetting
over de wordingsgeschiedenis van Nederland. Ook bespreekt hij hier
de doorslaggevende rol die de mens heeft gespeeld bij de ontwikkeling van het Nederlandse landschap tot wat het is geworden. Thijsse:
‘Wij moeten wel bedenken dat de mensch al dadelijk het landschap
heeft beheerscht.’ Opnieuw leren we hier ook de twee kanten van
Thijsse kennen: de liefde voor de natuur en het respect voor de mens
met zijn technische prestaties. Zo schrijft hij over haven van Rotterdam: ‘… onbeschrijfelijk, mooi menschenwerk, waar wij trotsch op
zijn en dat groote kunstenaars heeft kunnen ontroeren’. Thijsse geeft
in dit hoofdstuk nog een aantal voorbeelden waarbij in de tekst in de
beleving van Thijsse de natuur naadloos aansluit bij een industrieel
landschap. Zoals de Kennemer duinen met ‘in de verte op een rijtje de
Papierfabriek en de Hoogovens’. De Hoogovens waarvan Thijsse zegt
er zelf rondgelopen te hebben: ‘… rondgescharreld op de ertsschepen
[…] gloeiende ijzerstromen aanschouwd …’. Of op weg van de duinen
van Voorne richting Rotterdam. Of de overgang van de industriële
bedrijvigheid aan de Noord naar de Alblasserwaard met zijn grienden,
wielewalen, gele maskerbloem en het stille polderwater. Thijsse beseft
dat natuur en techniek niet altijd goed samen kunnen gaan, maar, zo
sluit hij het hoofdstuk af, ‘alleen door juiste waardeering kunnen wij
de conflicten vermijden of verzachten’.
Het eerste hoofdstuk, De groote rivieren, beschrijft het Nederlandse rivierenlandschap, het land van Rijn, Maas, Waal, Lek en IJssel. Dit
hoofdstuk begint met de zin: ‘Haast overal in ons land zijn de rivieren

besloten binnen dijken.’ Thijsse hanteert vervolgens zijn bekende
associatieve stijl. De lezer wordt zodoende op een bijna natuurlijke
wijze langs de vele aspecten van het rivierenlandschap geleid. De
dijken worden gevolgd door huizen langs de rivieren, uiterwaarden,
flora, ponten en bruggen, autoverkeer, scheepvaartverkeer, drukte,
stilte, splitsing van de Rijn, diepliggende schepen, golfslag, ruw weer,
Hellegat, aalscholvers, Bakkerswaal, wielen, Schoonrewoerdse wiel,
natuurbehoud, verouderde beeklopen, kanalisatie, Maas, overlaat,
Maasverbetering, stuwen en Rijkswaterstaat, Daar doorheen vlecht
Thijsse dan nog delen uit zijn eigen jeugd. Het hoofdstuk eindigt met
een waarschuwend woord: ‘… maar nu moeten we dubbel scherp
letten op wat Waterstaat voortaan onderneemt.’
Slechts zes pagina’s telt dit hoofdstuk, maar toch komen we heel
wat te weten. We zitten in een tijd dat ‘de Waterstaat’ oppermachtig is.
Het nuttigheidsdenken viert, ondanks de geruststellende woorden van
Thijsse, hoogtij. Waterstaat kanaliseert beken en ook de onberekenbare Maas wordt ‘verbeterd’. De aanleg van stuwen, het Julianakanaal,
verbreding van de rivier, bochtafsnijdingen: het gebeurt allemaal in
deze tijd. Thijsse spreekt van een ‘heel nieuwe, gave rivier met nog al
nuchter uiterlijk’. En terloops komen we ook nog te weten dat na een
‘heel plezierig overleg met den Hoofdingenieur en op welwillende
beschikking van den Minister’ het Soldatenwiel gespaard is gebleven.
Verder is de bruggenbouw in volle gang. Dit is een gevolg van het Rijkswegenplan 1927; we komen hier nog op terug. Maar er is ook veel om
nog van te genieten: de aalscholvers en de kolonie ervan in het Bakkerswaal, het uitzonderlijk mooie Schoonrewoerdse wiel en de flora
langs de rivieren. Het zijn allemaal onderwerpen die een illustratie
waard zijn.
De duinen zijn het onderwerp van het tweede hoofdstuk. Thijsse
begint op het strand met biestarwegras, helm, zandhaver en zeeraket. Daarna volgen de duinvalleien achter de zeereep. Thijsse tovert
ons hier een overweldigende bloemenpracht voor met onder andere
gentianen, parnassia en handekenskruid. En hoe zat het ook alweer
met de duindoorns? En wat groeit er zoal op duinhellingen? Maar niet

alles gaat even goed in de duinen. Met verdriet beschrijft Thijsse de
oprukkende villawijken, de verdroging door de onttrekking van grondwater, de te grote aantallen konijnen en de grootschalige aanplant van
dennenbomen. Toch laat Thijsse ook hier weer zijn optimisme zien.
De duinen in Holland zullen weliswaar nooit meer ‘hun vorige glorie
herwinnen’, maar Thijsse meent dat de Waddeneilanden het predicaat
‘mooiste en rijkste duinen van Europa’ zeker zullen kunnen behouden.
Het derde hoofdstuk bespreekt de plassen en moerassen. Ook hier
spreekt Thijsse zijn zorgen uit: over optrekjes en zomerhuisjes die
steeds meer opduiken aan de plassen. Thijsse bespreekt hier verder
uitgebreid het ontstaan van plassen, maar ook het weer dichtgroeien
ervan en de rol van riet. Het is onvermijdelijk dat ook hier weer een
breed scala aan planten voorbijkomt. We leren ook dat deze biotoop
ook een grote rijkdom aan vogels herbergt: van aalscholvers, futen,
woudaapjes, purperreigers en nog veel meer.
In hoofdstuk vier komen de heide en de vennen aan de orde. Somberheid voert hier aanvankelijk de boventoon. ‘Wie zestig jaar geleden op de heide is opgegroeid, herkent haar nauwelijks meer’, zo stelt
Thijsse. Thijsse doelt hier op het grote areaal aan heide dat in zijn tijd
al verdwenen is. En ook de ontwatering is geen goede zaak. Natuurlijk
krijgen we van de leraar Thijsse botanisch onderricht over de verschillende soorten heide. Verder is weer een grote bloemenpracht die
Thijsse ons laat zien. De zandverstuivingen komen ook nog kort aan
de orde.
Bossen en beken zijn het onderwerp van het vijfde hoofdstuk. Ja,
het is niet veel met het bos in Nederland, zo begint Thijsse. Maar wat
er is, is van een bijzondere schoonheid. We krijgen een uitvoerig overzicht van de inheemse boomsoorten
Het boek sluit af met een hoofdstuk over Zuid-Limburg. Het is voor
Thijsse een land van ‘schoonheid en plezier’, want hier is hij immers
geboren. Toch is Thijsse niet helemaal eerlijk. Hij heeft in zijn jeugd op
veel plaatsen gewoond en daarna heeft hij op veel andere plaatsen vrienden gemaakt. En zo is eigenlijk heel Nederland voor Thijsse een land
van schoonheid en plezier. Dit hoofdstuk vult Thijsse ook nog wat met

geschiedenis. Daar is natuurlijk ook wel aanleiding toe, want Limburg is
binnen de Nederlandse grenzen bij uitstek het land van de fossielen.

De firma Verkade besteedde veel geld aan reclame voor ‘Waar wij wonen’. De tekening
in de kop van de advertentie is een deel van plaat 8, ‘Rivier met aalscholvers’ van
Voerman jr. Er is op de voorgrond links bosschage aan toegevoegd. Bovendien ontbreekt een schip met een hijskraan in het midden. De tekening onder in de advertentie is een deel van de tekening van C. Rol op de titelpagina.

Ontvangst
Het album ‘Waar wij wonen’ goed werd ontvangen. Het album vermeldt als jaar van uitgave 1937, maar het werd eind 1936 voor bespreking al op ruime schaal verspreid onder tijdschriften en dagbladen. Er
werd in dagbladen en periodieken veel aandacht aan besteed. Waarschijnlijk ook omdat het een geheel nieuwe opzet betrof en sowieso
nogal sterk contrasteerde met de voorafgaande uitgaven, ‘Hans de
torenkraai’ en ‘Op de boerderij’. De recensenten waren zonder
uitzondering lovend over de nieuwe insteek, over de onderwerpen en
over de manier waarop Thijsse een en ander had verwoord. Ook de
illustraties kregen positieve beoordelingen. Zo werd de overgang naar
grotere illustraties bijzonder gewaardeerd, terwijl men zo wel over de
artistieke als technische kwaliteit zeer te spreken was.
Rinke Tolman had het bij zijn bespreking van ‘Waar wij wonen’ in
het natuurtijdschrift ‘In weer en wind’ over een ‘voortreffelijke uitgave’ en over een Thijsse die ‘buitengewoon op dreef’ is. Tolman sprak
ook van een ‘genoeglijk en instructief’ verhaal; hij was ook bijzonder
te spreken over de krachtige stellingname van Thijsse als het om natuurbeschermingszaken ging.
Niko Tinbergen besprak het album in het ‘lijfblad van Thijsse, ‘De
levende natuur’. Tinbergen sprak over de aanpak van Thijsse als
‘kostelijk optimisme en rustige humor’, ‘zeldzaam ruime, zeldzaam
harmonische instelling bij zijn beschouwing van de verhouding tussen civilisatie en natuur’ en over ‘originele en frisse wijze’. Tinbergen
merkte over de afbeeldingen op dat de platen ‘prachtig aansluiten bij
de tekst’.
Ook de besprekingen in de dagbladen waren zonder uitzondering
gunstig. Bijvoorbeeld ‘De Telegraaf’ van 21 november 1936: ‘Het
nieuwe Verkade-album werd een eerlijke bede tot natuurbescherming’ en ‘een der beste uit de laatste jaren’. En ‘Het Limburgsch
Dagblad’ van 23 november 1936: ‘het is echt dr. Thijsse op zijn best’
en ‘het treft ons, hoe men als pionier op albumgebied nu weer een
nieuwe weg heeft weten te vinden om dit te bereiken en de verza-

mel-animo levendig te houden’. En het ‘Nieuwsblad van Friesland’
van 27 november 1936 meende : ‘[...] aangenamen toon en zelfs van
‘een werk van nationale beteekenis’.
Tentoonstellingen

toen de nieuwe eigenaar, United Biscuits, het hoofdkantoor wilde verhuizen. De directie meende dat ‘al die dozen met albums en plaatjes
hoefden niet mee’. Uiteindelijk liep het dank zij An Zegwaard anders
en bleef de collectie behouden.

Het Zaans Museum heeft in haar archief de originele aquarellen van
de gekleurde afbeeldingen en idem van de pentekeningen uit beide
albums. Dit materiaal kan slecht tegen licht en het wordt daarom
zelden tentoongesteld. In 2016 was er een expositie van de afbeeldingen uit het album ‘Waar wij wonen’, in 2017 gevolgd door een met
de afbeeldingen uit het album ‘Onze groote rivieren’. Hiervoor was
een speciale, verduisterde ruimte ingericht. Het was fascinerend om
dit oorspronkelijke materiaal te kunnen bewonderen. Opvallend was
de nog immer frisse teint van de afbeeldingen.
Het is aan An Zegwaard, ooit directiesecretaresse bij Verkade, te
danken dat de collectie met de originele aquarellen van alle Verkade-albums bewaard is gebleven. In 1996 dreigde alles verloren gaan

Een van de vitrines op de tentoonstelling met uitgestalde originelen.
De speciaal ingerichte ruimte in het Zaans Museum voor de
expositie van de originelen uit het album ‘Onze groote rivieren’,
mei 2017..

Het album ‘Onze groote rivieren’
Het album ‘Onze groote rivieren’ verscheen in 1938; een jaar na
‘Waar wij wonen’. Thijsse besteedde in ‘Waar wij wonen’ al aandacht
aan het Nederlandse rivierenlandschap in een apart hoofdstuk. En nu
dus met ‘Onze groote rivieren’ een apart boek dat geheel aan de
rivieren is gewijd. De titelpagina van heeft een toepasselijk in blauw
gezette titel en het eerste hoofdstuk begint met een over vijf regels gezet zwart kapitaal. Ook dit boek maakt een robuuste en fraaie indruk.
Maar Thijsse zou uiteraard Thijsse niet zijn, als hij zich niet op een bijna natuurlijke wijze weer allerhande uitstapjes en zijsprongetjes zou
permitteren. De bekende meanderende stijl waardoor alles toch ogenschijnlijk logisch met elkaar is verbonden. Wie denkt dat het alleen
over natuur gaat, komt bedrogen uit. Jazeker, de waternatuur voert de
boventoon, maar ook steden als Maastricht en Rotterdam komen aan
de orde. En Thijsse vergat ook de dorpjes niet.
In vogelvlucht
Thijsse beschrijft in het eerste hoofdstuk de Rijn, de Maas en de Schelde. Thijsse neemt de lezer mee naar de oorsprong van de Rijn en ook
de oude Rijnloop bij Lobith komt nog even aan de orde. Er is een klein
uitstapje naar de IJssel. Ook de Maas komt uiteraard aan bod en de verbetering van de Maas wordt ook besproken. En Thijsse zou Thijsse niet
zijn als hij er niet weer een stukje van zijn jeugd doorheen weeft. Ook
de Schelde, toch niet echt een Nederlandse rivier, krijgt ruim aandacht.
Hoofdstuk twee, ‘Steden aan de rivieren’, gaat over een paar grote
steden. Thijsse besteedt hier aandacht aan Maastricht en dan vooral
de historische binnenstad ervan en verbindt er een stukje geschiedenis
aan; hetzelfde geldt voor Nijmegen. Verder komen Arnhem, Dordrecht
en Rotterdam aan bod. Soms ook met de omgeving erbij en steeds weer
doorspekt met stukjes geschiedenis. Via Rotterdam en de Nieuwe Waterweg komt in dit hoofdstuk ook natuurmonument De Beer, op de kop
van Rozenburg aan de orde.
Het derde hoofdstuk, ‘Dorpen en kastelen’, gaat voornamelijk over

de Maas en wat daar o allemaal in de buurt ligt. Maar Thijsse bespreekt
ook het Julianakanaal, een aantal zijrivieren van de Maas en, inderdaad, wat dorpen, zoals Kessel, Steil en Heerewaarden. Waar de Maas
de Waal bijna raakt, bij Sint Andries, komen ook Heerewaarden en Varik even ter sprake.
Het hoofdstuk vier, ‘Langs de boorden’, gaat vooral over natuur en
dan vooral de natuur langs de oevers van de rivieren, want boorden
staat immers voor oevers. Op bijna natuurlijk wijze leidt Thijsse ons
langs de muskusrat, aalscholvers, de Bakkerswaal, vogels, bomen en
grienden, planten, opnieuw vogels en dan naar de dijken langs de rivieren en de begroeiing ervan. Onderweg hebben we dan inmiddels
een breed scala aan planten en vogels leren kennen.
Het vijfde en laatste hoofdstuk, ‘Dikke torens en breede stromen’,
bestrijkt vooral het gebied dat we tegenwoordig met de Delta aanduiden. Het gaat dus om het zuidwestelijke deel van Nederland met zijn
Biesbosch, en het ontstaan ervan, de Merwede, het Hollands Diep en
de oude steden Zierikzee en Veere. We krijgen ook hier weer een stukje
vaderlandse geschiedenis voorgeschoteld; iets waarvan in dit gebied
voldoende elementen aanwezig zijn. Thijsse besluit hier met natuur
als slikken en inlagen.
We hebben dan inmiddels 69 pagina’s achter ons en kunnen ons
over verbazen over de schoonheid en rijkdom van het Nederlandse
rivierenlandschap. Thijsse maakt onderweg menige kritische opmerking, maar het is toch vooral een gevoel van ‘wat is dit mooi’ dat achterblijft.

Ontvangst
Ook de verkoop van ‘Onze groote rivieren’ liet, net als van ‘Waar
wij wonen’, te wensen over. Er werden 110.000 exemplaren verkocht.
Het album dat voorafging aan ‘Waar wij wonen’ en ‘Onze groote
rivieren’, ‘DE BOERDERIJ’ uit 1936, werd met een oplage van 127.00
beter verkocht. Ook de latere albums, ‘DIERENLEVEN IN ARTIS’ uit
1939 en ‘APEN EN HOEFDIEREN IN ARTIS’ uit 1940, deden het met
oplages van 155.000 respectievelijk 124.000 aanzienlijk beter. Aan de
uitvoering had het zeker niet gelegen. Nee, het lag aan de inhoud.
In zekere zin waren ‘Waar wij wonen’ en ‘Onze groote rivieren’
atypische uitgaves. De onderwerpen en de wijze waarop ze werden
besproken, spraken toch een andersoortig publiek aan dan bij de
overige albums. Het was, zoals Coesèl stelt, meer voor de oudere,
ontwikkelde lezer en niet zo zeer voor de jongeren. In dat opzicht was
het zeker enigszins elitair. Bovendien realiseerde Verkade zich dat hoe
positief de grote platen ook waren ontvangen, sparen en ruilen van
kleine plaatjes een van de charmes van de albums was. De albums
met de grote platen waren dan ook een experiment dat slechts twee
keer werd uitgevoerd.

Deze advertentie voor het album
‘Onze groote rivieren’ verscheen in
vele dagbladen. De dukdalf heeft
hier een witte bovenkant, terwijl
die op de omslag van het boek
ontbreekt.

2
DE AUTEUR
EN DE ILLUSTRATOREN
Jac. P. Thijsse
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 hij 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 heim-

wee van zijn vrouw –, leerde hij Eli Heimans kennen. Met Heimans
schreef hij een aantal populaire werken over de natuur. Eveneens
met Heimans (en Jaspers jr.) richtte Thijsse in 1896 het tijdschrift ‘De
Levende Natuur’ op.
De naam van Thijsse is tevens onverbrekelijk verbonden met het
Naardermeer. 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 op die manier zou behoeden voor de ondergang. Alhoewel het
plan voor de vuilstort niet door ging, volhardde Thijsse: de vereniging
werd (in 1905) opgericht en het Naardermeer werd aangekocht. Het
Naardermeer 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 wetenschappelijk opleiding
had genoten, werd hij in wetenschappelijke kring wel gerespecteerd.
Dit blijkt ook uit de toekenning van een eredoctoraat in 1922 met professor Stomps als promotor. Stomps noemde Thijsse’s 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 medebestuurslid van de Vereeniging tot behoud
van natuurmonumenten, Van Tienhoven, maakte een barre, winterse tocht vanuit Amsterdam op een fiets met houten banden om bij de
begrafenis in Bloemendaal te kunnen zijn.

Thijsse over Thijsse
Thijsse schreef onder de titel ‘Iets uit mijn leven’ een ‘levensbericht’
over zichzelf als bijdrage aan het boek ‘De roep der velden’ uit 1927
van de legendarische uitgeverij Schoonderbeek. De tekst uit het boek
is integraal overgenomen.
‘I remember, I remember
Het huis, waar ik 25 Juli 1865 te Maastricht geboren ben, herinner ik
mij niet. Toen ik drie jaar oud was, gingen wij in Grave wonen. In het
Verkade-album ‘Bloemen in den tuin’ heb ik verteld, hoe prettig wij
daar buiten woonden op een voorwerk van de vesting, dat met de
slechting van die vesting ook alweer verdwenen is. Later togen wij
naar Woerden, waar wij woonden in de buurt van een rietdekkersbedrijf, een klompenmakerij, een boerderij. Kinderen hebben naast
hun ouders en onderwijzers dikwijls nog andere menschen, die zij
vereeren en door wie zij worden opgevoed en zoo heb ik in Grave veel
gehouden van een ouden korporaal van het Tweede Regiment Infanterie en in Woerden de bijzondere leiding gehad van een visscher en
houthakker. Hij ging kreupel, doordat hij eens onder een neervallenden boom was geraakt. Als ik aan Woerden denk, dan is dat meestal
aan wandelen, roeien en hengelen en groote tochten met hoepels en
op stelten, altijd buiten. De mooiste wandelingen waren langs het
jaagpad met zijn elzen en lisschen en daar dwaalde ik ook al dikwijls
op mijn eentje. Toen wij nu met mijn twaalfde jaar in Amsterdam
gingen wonen, had ik den smaak in ‘t buitenleven al goed beet. Twee
jaar later kwam ik op Gemeentelijke Kweekschool voor Onderwijzers
te Amsterdam, daar nam Dr. Kerbert mij met nog een paar andere
jongens soms mee op wandelingen langs de Zuiderzee.
Hiermee, geloof ik, was mijn lot beslist. Suringar’s ‘Flora’, Calwers ‘Käferbuch’, Schoedler’s ‘Buch der Natur’ waren mijn getrouwe
kameraden. Ik maakte een behoorlijk herbarium, een flinke insectenverzameling en ook een verzameling van steenen en mineralen,

die we opscharrelden aan de ertshaven en op de glooiingen, van
den Zuiderzeedijk. Dr. Kerbert stond mij trouw ter zijde en toen ik,
na verschillende examens gedaan te hebben, in 1890 als Hoofd der
Muloschool naar Texel toog, gaf hij mij Holwerda’s ‘Flora der Noordzee-eilanden’ als geschenk mee. Natuurlijk was ik daar echt in mijn
element en vertoefde zoowat altijd buitenshuis. Daar begon ik ook
te schrijven en dat durfde ik niet in een Hollandsch tijdschrift doen,
zoodat mijn eerste pennevrucht verscheen in het Engelsche maandblad Science Gossip. Natuurlijk moest de Redactie mijn stuk eerst nog
wat polijsten. Het artikel bracht dadelijk Engelsche Ornithologen naar
het heerlijk eiland en met die prettige menschen heb ik veel plezier
gehad, ook veel van hen geleerd.
In 1892 werd ik Hoofd van een O. L.-school te Amsterdam, en leerde toen al heel spoedig Heimans kennen, die net zijn eerste ‘Handleiding bij het onderwijs in de kennis van De Levende Natuur’ had
gepubliceerd. We hebben toen samen de bekende boekjes geschreven, met Jaspers het Tijdschrift ‘De Levende Natuur’ opgericht, de
‘Geïllustreerde Flora van Nederland’ gemaakt en het ‘Wandelboekje’.
Samen hebben we de omstreken van Amsterdam en een groot deel
van Nederland afgewerkt, eigenlijk altijd alsof we nog jongens van
veertien jaar waren en van wat we vonden, wisten of meenden te weten, deden we trouw relaas in onze boekjes en in ‘De Levende Natuur’.
Ons boekje ‘In het Vondelpark’ maakte dat Charles Boissevain mij
vroeg, of ik wekelijks iets in het ‘Handelsblad’ wilde schrijven en zoo
begon de natuur-leven-journalistiek, die gaandeweg een groote plaats
verwierf in onze dagbladpers, weekbladen en maandbladen. Kort
daarop begon Heimans zijn artikelen in de ‘Groene Amsterdammer’
en niemand ter wereld heeft het hem ooit verbeterd. In dien tijd valt
ook de stichting van de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging
en de Nederlandsche Ornithologische Vereeniging.
In 1902 werd ik leeraar in de Natuurlijke Historie aan de Amsterdamsche Kweekschool als opvolger van Heukels. Kort daarop moesten wij om de gezondheid van onze kinderen in Bloemendaal gaan
wonen. Hier leerde ik Van Tienhoven en Burdet kennen en werd ik

een zwerveling in het duin. Ieder weet, hoe de prachtige foto’s van
Burdet een onschatbaar aanschouwingsmateriaal verschaften voor
onze lezingen en vooral van belang bleken, toen het er op aan kwam,
propaganda te maken voor vogelbescherming in het bijzonder en bescherming van onze Flora en Fauna in het algemeen. Op initiatief van
de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging werd de Vereeniging
tot Behoud van Natuurmonumenten opgericht, eerst met J. Th. Oudemans als president, thans onder het voorzitterschap van Mr. P. G. van
Tienhoven. Van de oprichting af ben ik secretaris van de Vereeniging
geweest en ieder jaar schrijf ik een jaarverslag, waarin ik het betreur,
dat nog maar zoo weinig Nederlanders lid van die Vereeniging zijn.
Het secretariaat is gevestigd Heerengracht 540, Amsterdam en de
jaarlijksche contributie is f 2.50 of hooger.
In Bloemendaal schreef ik mijn ‘Vogeljaar’ en het ‘Vogelboekje’
en in 1905 begonnen we met de uitgave van de Verkade-albums, elk
jaar een mooi prentenboek over Nederlandsche planten en dieren en
Nederlandsch landschap. In 1918 werd de uitgave gestaakt, maar thans
is zij weer hervat. In October 1927 verschijnt in deze serie een album
over mijn dierbaar Texel.
Na Heimans’ dood volgde ik hem op als medewerker aan de ‘Groene Amsterdammer’ en ook aan de reeks Nederlandsche Landschappen, onder redactie van Schuiling en de Feijter, allemaal heel prettig
werk voor een wandelaar, snuffelaar en lezer.
In 1921 zei ik de Kweekschool vaarwel en thans ben ik leeraar aan
het Kennemer Lyceum te Bloemendaal.
Ik mag wel even vertellen, dat ik altijd een bijzonder gelukkig huiselijk leven heb gehad, een lieve vrouw en een paar flinke jongens en
daardoor ook alweer 2 × 3 flinke kleinkinderen. Wij zijn allemaal dol
op buitenleven en reizen, muziek en lectuur en vroolijkheid.
Er is een donkere wolk. Ik gevoel altijd, dat wij met al ons schrijven
en spreken er nog niet in geslaagd zijn, om onze landgenooten te doen
gevoelen, welk een groote schat van levens-geluk zij kunnen vinden in
de aanschouwing van ons heerlijk Nederland en van hoeveel belang
het is, ons natuurschoon te bewaren voor hen die na ons komen.’

Thijsse in Thijss’s hof, 1927, foto uit ‘De roep der velden’.

Cornelis Rol
Cornelis Rol (1877 – 1963) was een
veelzijdig kunstenaar: schilder, graficus, lithograaf en illustrator. Rol werd
geboren in Edam, woonde later in
Amsterdam, Den Haag en tot het eind
van zijn leven in Voorburg. Het eerste
Verkade-album waaraan Rol meewerkte, was ‘De bloemen in onze tuin’ uit
1926. Hij was voor dit album een van
de vier illustratoren, de andere waren
Jan Voerman jr., Willem Wenckebach
en Jac. J. Koeman. Rol maakte voor dit
album de pentekeningen en het bandontwerp. Rol zou hierna aan vrijwel
alle Verkade-albums die voor de oorlog verschenen, meewerken.
Ten tijde van zijn medewerking aan ‘De bloemen in onze tuin’, was
Rol al lang een bekend kunstenaar. Hij had een opleidingen genoten aan
de Tekenschool Edam en de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijs in
Amsterdam, was docent geweest aan de Kunstnijverheidsschool Quellinusschool, aan de Rijksakademie voor
beeldende kunsten in Amsterdam en
werkte als docent aan de Academie voor
Beeldende Kunsten in Den Haag.
Vooral als graficus maakte Cornelis
Rol furore. Ook zijn pentekeningen
waren van hoge kwaliteit. Met dit type
werk behaalde Rol ook diverse malen
prijzen, onder andere voor de ‘Entos’-affiche. Cornelis Rol signeerde zijn werk met een R en
rechts daarvan een liggend
streepje.

[Van links naar rechts] Affiche voor een scheepvaarttentoonstelling (1913),
reclame voor de cokesfabriek Emma (ca. 1930) en een tekening uit het Verkade-album ‘Cactussen’ (1931).

Henricus Rol
Henricus Rol (1906 – 1992), in de wandeling Riek, was een zoon van Cornelis Rol. In zijn jeugd kreeg Henricus
les van zijn vader. Henricus kreeg
later opleidingen aan de Ambachtsschool en daarna aan de Academie
voor Beeldende Kunsten, beide in
Den Haag. Hij werkte in 1928, in de
laatste fase van zijn opleiding, onder de naam van zijn vader mee aan
het Verkade-album ‘Paddenstoelen’.
Vanaf het album ‘Cactussen’ (1931) zou
Henricus, samen met vader Cornelis

en Jan Voerman alle albums illustreren die voor de oorlog zouden
verschijnen, totaal negen stuks. Vader Cornelis en zoon Henricus
hadden een hechte band. Dit blijkt uit hun gezamenlijke werk aan de
Verkade-albums, waarvoor ze samen het land in gingen om voorstudies of foto’s te maken om die later in het atelier uit te werken tot een
volwaardige aquarel.
Henricus was een veelzijdig vakman. Hij schilderde, aquarelleerde,
tekende en was een begenadigd restaurator. Lange tijd (1938–1973)
werkte Henricus voor het bloembollenbedrijf Stassen in Hillegom.
Hiervoor verzorgde hij de catalogi, de bloembollenzakjes en de verkoopplaten. Henricus zou op latere leeftijd verzuchten dat hij ‘toch
wel meer was dan de man van de Verkade-plaatjes’.
Henricus Rol zou vele jaren later in een interview zeggen: ‘Het was
geen vetpot.’ De vraag is of deze uitspraak correct is. In het Verkade-archief bevindt zich een rekening. Daarin declareert Cornelis
Rol Cornelis voor zijn werk aan de omslag f 200. Dat is omgerekend
naar de huidige situatie een bedrag van ruim € 2.000. Zoon Henricus
declareert voor twee ‘groote platen’ en een ‘dwarse plaat’ gezamenlijk
f 490. Dat zou nu ruim € 5.000 zijn. De suggestie van Rol dat het om
‘zoiets van 20, 25 gulden’ zou gaan, moeten we dus met een korreltje
zout nemen.
Henricus Rol signeerde zijn werk met de aaneengesmede hoofdletters H en R.

[links]
Ontwerp voor een omslag
van de Stassencatalogus,
aquarel, ongedateerd.
[boven]
Landschap met bootje,
olieverf, ongedateerd.
[rechts]
Vader en zoon Rol.

[Boven]
Een ruilformulier voor de platen in het album ‘Waar wij wonen’.
[Rechtsboven]
De ruilafdeling van Verkade in 1936.
[Rechtsonder]
Arnold Verkade, directeur van Verkade ten tijde van de albums ‘Waar wij
wonen’ en ‘Onze groote rivieren’.
Mejuffrouw Ina Ruys, sinds 1928 hoofd van de ruilafdeling van Verkade.
Bovendien was zijn coördinatrice van de albums en stond daarom in directe
verbinding met de directie van Verkade.
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DE AFBEELDINGEN IN
‘Waar wij wonen’
Het album ‘Waar wij wonen’ telt 27 gekleurde platen; waarvan 15 paginavullend. Daarnaast zijn er zeven zwart-wit prenten; één pagina
vullende en zes paginabrede. Een aantal hoofdstukken wordt afgesloten met kleine zwart-wit tekeningetjes Een groot deel van de afbeeldingen 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 zwartwit tekeningen 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 topografische kaarten. Het betreft de kaarten die ten tijde
van de albums bij het Nederlandse leger in gebruik waren.

De voorkant van het album ‘Waar wij wonen’ toont een typisch
Nederlands, beter gezegd een Hollands landschap. We weten uit de
correspondentie van Cornelis Rol, de ontwerper van de voorkant, met
mejuffrouw Ruys van Verkade, dat er vijf varianten zijn geweest.

1 – Eidereenden

Titel/pagina
Maker
Coördinaten
Afmeting

Eidereenden/p. 4
Jan Voerman jr.
–
17,5 × 20

Kijkrichting
–
Locatie
Mogelijk bij Vlieland
Bijzonderheden Op de achtergrond
het oostelijke deel
van Vlieland?

Thijsse: ‘In den zomer broeden op onze Waddeneilanden zij aan zij
de eidereenden, die hun hoofdkwartier in het noorden hebben bij
IJsland en de Lepelaars, die eigenlijk vooral in Zuidelijker streken
huizen.’ En: ‘Wanneer je daar binnenskamers en niet al te rustig aan
denkt, dan kun je niet begrijpen, dat de Zwarte Specht en de Europeesche Kanarie, de Groote Gele Kwikstaart, de Oeverlooper en de
Steltkluut, de Eidereend en de Lachzeezwaluw, het Linnaeusklokje
en de Berendruif in al dat gewoel in de jongste jaren zich hier nog
blijvend hebben weten te vestigen.’
De eidereend (Somateria mollissima) is als Nederlandse broedvogel
voor het eerst beschreven door Otto Leege die in 1906 de Nederlandse
Waddeneilanden bezocht om een inventarisatie van broedvogels aldaar te maken. Drijver schreef over de vogel op Vlieland in 1923. Thijsse schreef een aantal malen over de eiders op Vlieland. In 1924 schreef
hij: ‘Het is nu achttien jaar geleden, dat de eidereend als broedvogel op
Vlieland ontdekt is. Ik denk daar altijd aan met een tikje verlegenheid.
Hoogstwaarschijnlijk broedde die vogel daar reeds eerder en dat wisten sommige eilanders ook wel, maar ze hadden er geen erg in, dat het
iets bijzonders kon zijn. In 1930: ‘Maar het mooist van alles waren de
eidereenden. Had ik ooit in mijn jeugd gedroomd in mijn eigen land
nog eens zoo iets te aanschouwen! We telden en telden en kwamen
tot een totaal van even over de honderd eiders. Ze zwommen of liever
dreven van vijfentwintig tot honderd meter uit de kust.’ In 1935: ‘We
herinneren ons nog heel goed de mare van het eerste eidereendnest
op Vlieland gevonden, nu omstreeks dertig jaar geleden. We waren wel
heel benieuwd hoe dat verder zou gaan en maakten er ons wel bezorgd
over, dat de vogels niet weer zouden terugkeeren. En thans! Met volslagen zekerheid werden in 1934 geteld 134 nesten, zonder dat opzettelijk
het heele gebied werd doorzocht.’
Waarschijnlijk is de afbeelding gemaakt bij Vlieland. Dit Waddeneiland was in de tijd van het album ‘Waar wij wonen’ de enig bekende
broedplaats van eiders. Ze werden ook op andere plaatsen sporadisch
waargenomen, maar niet als broedvogels. Kenners van Vlieland konden de locatie waar de afbeelding is gemaakt niet goed duiden. Sugges-

ties waren onder andere vanaf de Richel of het meer westelijk gelegen
Krakerzand. Ook is het mogelijk dat de afbeelding is gebaseerd op een
foto die Voerman jr. heeft gemaakt tijdens de overtocht van Harlingen
naar Vlieland. Deze voer via de Vliestroom en de Vliesloot om de zandbank de Richel heen naar de haven in Oost-Vlieland.
Tegenwoordig is de eider een standvogel in Nederland. Broeden
vindt bijna uitsluitend plaats op de Waddeneilanden. Daarnaast zijn
er in maanden september tot en met april grote aantallen eiders uit
de Scandinavische landen die naar het zuiden trekken om te overwinteren en daarna weer terugkeren.

Niko Tinbergen maakte in zijn recensie in ‘De
Levende Natuur’ kritische opmerking over de
weergave van de eiders op de afbeelding: ‘De
vogels komen er bij Voerman beter af dan bij de
anderen, maar al zijn zwemmende vogels, ook
en vooral de overigens prachtige eiders, liggen
te hoog op het water.’ Tinbergen had hierbij
wel een punt. Boven een (mannetjes)eider op de
prent van Voerman, daaronder een recente foto
van een eider.

Vlieland op de topografische kaart van 1922.
In de ovalen het Krakerzand (onder) en rechtsboven daarvan de Richel.

4 – Wiel bij Schoonrewoerd

Titel/pagina
Maker
Afmeting
Coördinaten
Kijkrichting

Wiel bij Schoonrewoerd/p. 10
Cornelis Rol
17 × 9
137660 436638
ZZW

Locatie

Westelijk van
Schoonrewoerd
aan de Diefdijk, aan
de noordkant van
het wiel

Bijzonderheden -

Thijsse: ‘Enkele van die wielen zijn wereldberoemd, zooals die van
Lekkerkerk met de aalscholverkolonie, inderdaad iets zeer bijzonders in West-Europa. Eén van de allermooiste is die van Schoonrewoerd aan den Diefdijk. Deze Diefdijk loopt van even boven
Vianen tot even boven Leerdam en moet dienen om het lage land
van Zuid-Holland 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.’

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 eerste
naam is ontleend aan de familie Bassa die ooit vlak bij het wiel een
boerderij bewoonde. 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 Everdingen, naar linksonder, oostelijk van Leerdam, tussen de noordelijke
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 in het landschap. Het was echter, zoals Thijsse vertelde, een landscheidingsdam.
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 Gelderland 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 weerstandsen verbindingslijn.

De rode cirkel geeft de plek aan waar Cornelis
Rol heeft gestaan. De lijnen geven de begrenzing
van de kijkhoek aan.

Het wiel in 1982, gezien in noordoostelijke richting.

Het Schoonrewoerdse wiel, ook bekend als het Wiel van Bassa, op een ansichtkaart uit het begin van de jaren dertig uit de vorige eeuw.

Het wiel in 2002, vanaf de oostelijke oever gezien in richting WZW.
De tijd lijkt er stil te staan.

C – Stuivend duin

9 – Krib met bloemen
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Krib met bloemen
p. 19
Jan Voerman jr.
13 × 8
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Kijkrichting
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Bijzonderheden

–
–
–
–

Thijsse: ‘Van het vroege voorjaar af konden wij bloemen vinden op den
dijk en in de uiterwaard en op de kribben. Dat begon in April met sleutelbloemen en dotterbloemen. Dan volgden de groote margrieten, die
wij pinksterbloemen noemden en dan kwamen ook de gele pastinaken,
grauwgrijze kruisdistels, knikkende distels en blauwe salie. Sommige
kribben waren echte bloementuinen met allerlei planten zoowel uit
bosch als uit moeras: haagwinden, andoorn, bitterzoet, ruit, moeras-duizendblad, engelwortel, groot kruiskruid, braam, boerenwormkruid, enz.’
De afbeelding toont een landschap dat op veel plaatsen langs de
grote rivieren kon worden aangetroffen. Op de achtergrond links is een
kerktoren te zien, maar dit is onvoldoende om tot een locatiebepaling
te kunnen komen. De meidoorn op de krib is onmiskenbaar. Opmerkelijk is de bloemenrijkdom op de krib. Thijsse bedoelt met groot geel
kruiskruid mogelijk het rivierkruiskruid (Senecio sarracenicus).

Maker
Coördinaten
Afmeting

Stuivend duin
p. 21
Cornelis Rol
–
17 × 9

Kijkrichting
–
Locatie
–
Bijzonderheden Mooi voorbeeld
van een windkuil (stuifkuil) die zal
uitgroeien tot een paraboolduin.
De wind komt van rechts, van de
zee.

Dit type 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 de vader en zoon Rol in
ieder geval een keer in Meijendel zijn geweest, waarbij Henricus mogelijk de ‘Waaiboom in duin’ heeft gemaakt. Misschien laat ‘Stuivend
duin’ een deel van Meijendel zien, zoals hieronder op de foto.

11 – Jonge helmduintjes
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Maker
Coördinaten

Jonge helmduintjes
p. 23
Jan Voerman jr.
–

Kijkrichting
Locatie
Bijzonderheden

Thijsse: ‘De voornaamste is het Biestarwegras, 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 wanneer 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 en daarnaast de zandhaver met zijn breed blauwig blad. Ondertusschen kunnen zich nog andere planten vestigen: de zeeraket met
zijn mooie paarse kruisbloemen, die op pinksterbloemen lijken, de
strandpostelein met zijn stug blad en zelfs onze gewone zilverschoon,
die ook niet bang is voor een zeetje.’
Op de achtergrond zijn scholeksters (Haematopus ostralegus) en
zilvermeeuwen (Larus argentatus) te zien. Boven de duinen vliegen
een aantal zilvermeeuwen. Het biestarwegras (Elytrigia juncea subsp.
boreoatlantica) is duidelijk herkenbaar. Rechts op de voorgrond groeit
zeeraket (Cakile maritima). Het is een plant die typisch voorkomt aan
het strand en de zeereep.
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 geleidelijke overgang te zien. Er is geen bebouwing, zodat het mogelijk op Texel is.

–
–

→ Er zijn delen aan de kust van Nederland waar natuurlijke aangroei
mag plaatsinden, zoals aan de zuidkant van Texel bij De Hors.

12 – Duindoorn en vlieren
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vlieren/p. 24
Maker
Afmeting
Coördinaten

Duindoorn en
Jan Voerman jr.
17,5 × 20
039219 410096

Kijkrichting
N
Locatie
Zuidzijde Westenschouwen
Bijzonderheden Zie ook de huisjes
op de achtergrond. Het middelste
huis is boerderij Duinoord.

Thijsse: ‘Op onze helling en ook op de niet te natte plekken in de
vallei groeien de duindoorns (11).’ En: ‘En nu is langs de duinen hun
breede weg als het ware beplant met vruchtbaar heestergewas: vogelkers, lijsterbes, meidoorn, vuilboom, sleedoorn, wegedoorn, jeneverbes, duinroos, hondsroos, egelantier, kamperfoelie, berberis,
vlier, liguster, bitterzoet, Geldersche roos, kardinaalsmuts, heggerank. Deze laatste is wel geen heester, maar hij hoort er toch bij. Ook
mogen wij nog de vosbes en de rijsbes en de lepeltjeheide noemen.
Op sommige plaatsen groeien enkele van die heesters in zoo groote massa, dat ze de prachtigste aanplant in voorname parken nog
overtreffen: de strooken van kardinaalsmuts in het Kennemerduin,
de berberisbosschen van Voorne, het park van rozen, kamperfoelie,
meidoorn en liguster op Goedereede, de morgenzon-duinhelling
op Westerschouwen. Op Goedereede en op Schouwen kun je onder
bloeiende rozen liggen uit te kijken over de zee.’ En: ‘Ook komen er
elzen en berken en als die er eenmaal zijn, dan volgen ook al spoedig – alweer aangebracht door de vogels – bramen en kamperfoelie,
meidoorn, lijsterbes, vogelkers, Geldersche Roos, stekelvarens, mannetjesvarens, wijfjesvarens en zelfs een enkele eik of den.’
De tweede auteur van deze publicatie kent het land van Westenschouwen als zijn broekzak. Hij herkende dit onmiddellijk: ‘Waar de
Kampweg op de inlaagdijk komt en dan terugkijken in noordelijke
richting.’ Kees de Kraker bezocht de locatie en stelde vast dat bij
het oorspronkelijke standpunt van Voerman het zicht tegenwoordig
door opgaand struweel wordt belemmerd. Daarom heeft De Kraker
een foto gemaakt ongeveer 175 meter meer naar het oosten. In een
artikel in het tijdschrift ‘Sterna’ bespreken Beekman (en Ouweneel)
deze prent.
Ter Laan meldde over Westenschouwen onder andere: ‘[…] In
de M.E. een belangrijke haven; ± 1500 verzand. De oude hoge toren
gesloopt in 1845. De voorspelling van den meerman is dus niet uitgekomen: “Westenschouwe,/ ’t Zal je berouwe,/Dat je gestolen hebt
mijn vrouwe;/ Westenschouw zal vergaan,/Maar de toren zal blijven
staan.” ’

De situatie toen Voerman de aquarel maakte op de topografische kaart 00W
uit 19XX. De rode stip geeft de plek aan waar Voerman heeft gestaan. De
zwarte stip markeert de plaats waar de foto rechts is genomen.

Duindoor en vlieren, 2021.
Opmerkelijk is dat we op de achtergrond een vrijwel zelfde enscenering als
op de illustratie in het album aantreffen. Door de exacte lokalisering wordt
nu ook duidelijk dat we uitkijken over de Burg(h) en Westlandpolder met
vlakbij in zuidelijke richting de Oosterschelde.
Foto Kees de Kraker.
Het duingebied bij Westenschouwen op een ansichtkaart uit 1936. De foto
is iets meer naar het noordwesten gemaakt in vergelijking met de plaat van
Voerman. De boerderij Duinoord, het middelste huis op de plaat van Voerman, valt net rechts buiten de foto.

F – Watermolen te Haaksbergen
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Watermolen te
Haaksbergen/p. 49
Maker
Cornelis Rol
Afmeting
17 × 9
Coördinaten
246956 461771

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”.’ Ter
Laan meldde in 1942 in zijn ‘AARDRIJKSKUNDIG WOORDENBOEK
VAN NEDERLAND’ in het lemma Haaksbergen: ‘[…] een deel van de
grond is nog woest.’

Kijkrichting
O
Locatie
Oostendorper
watermolen ten zuiden van Haaksbergen
Bijzonderheden

De watermolen heet officieel 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 eenige malen wordt verbreed en
dat het uitgegraven zand zal dienen, om de oevers op te hoogen. Bochten worden afgesneden, de kronkelende 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

Cornelis Rol stond ten westen van de watermolen en keek naar het oosten. In de jaren
dertig was Haaksbergen per trein bereikbaar.

Stroomopwaarts van de watermolen is de Buurserbeek helaas eerder een
kanaal.

De Oostendorper watermolen
in oktober 2021. De molen voert
nauwelijks water. Links met de twee
raderem een korenmolen. Rechts
met een rad een oliemolen.

De Oostendorper watermolen bij
Haaksbergen is een druk bezocht
toeristisch object en is daarom vele
malen afgebeelde op ansichtkaarten.
De Oostendorper watermolen
zoals afgebeelding in een artikel van
Thijsse over de Buurserbeek in ‘De
Levende Natuur’ van 1933.

27 – Geul met zinkviooltjes
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Geul met zinkviooltjes
p. 23
Maker
Jan Voerman jr.
Afmeting
7,5 × 20
Coördinaten
–
Kijkrichting
–
Locatie
Mogelijk ergens aan de
Geul, ten zuiden van
Mechelen
Bijzonderheden –

Thijsse: ‘Zuid-Limburg met zijn tallooze wegen en paden is een wandelstreek bij uitnemendheid. Men
kan er dwalen en zelfs verdwalen,
ofschoon dit laatste zelden zal overkomen aan iemand, die zich eens en
voor altijd een goed denkbeeld heeft
gevormd van den bouw van het landschap. Dat lukt mij altijd het best,
wanneer ik mij Zuid-Limburg voorstel als een hoog gelegen vlakland,
waarin verschillende beekdalen zijn
uitgesleten, wat dan ook inderdaad
het geval is. Hoe meer beken je kent,
des te beter weet je den weg in deze
streken. Dan moet het niet blijven bij Jeker, Geul en Geleen, maar
dan moet de Gulp er bij en de Selzerbeek, de Eyserbeek, de Walenbeek, de Welterbeek en nog een heele rist, die ge met groot genoegen allemaal zelf kunt ontdekken. […] De Gulp en de Geul, dat zijn
voor den natuurvriend wel de belangrijkste beken van Zuid-Limburg. De Geul is het best bekend, maar ge moogt den waterloop van
Gulpen opwaarts naar Slenaken toch niet verwaarloozen. […] Nog
altijd bloeien de zinkviooltjes in de bonte weiden langs den stroom,

die lustig voortkabbelt van molen tot molen, met onuitputtelijke afwisseling van loopbaan en begroeiing. Of de gele Monnikskappen
nog stand houden, is onzeker.
Maar zeker is het, dat dank zij Heimans de belangstelling in deze
dingen, de belangstelling in de natuur van Zuid-Limburg is gegroeid
en dat het Geuldal van Cottesen tot Mechelen inderdaad beschouwd
wordt als een Natuurmonument, ofschoon het bij lange na nog niet
veilig is. Maar toen er plannen dreigden, om het onder water te zetten en er een stuwbekken van te maken, heeft het algemeen verzet
daartegen wel getoond, hoe hoog dat Geuldal gewaardeerd wordt.’
Het zinkviooltje (Viola lutea subsp. calaminaria) dat hier is afgebeeld, is tegenwoordig zeer zeldzaam. Het is sinds 1950 sterk achteruitgegaan. De oorzaak ligt in dit geval niet aan biotoopverlies,
stikstofbelasting of een andere verstorende invloed maar aan de
afname van de zinkverontreiniging vanuit België. Er zijn echter aanwijzingen dat een te hoge fosfaatbelasting (afkomstig van de agrarische sector) ook een rol zou kunnen spelen.
Naast het zinkviooltje staat op de afbeelding iets dat sterk op kamille lijkt, bijvoorbeeld de echte kamille (Matricaria chamomilla).
De gele monnikskap (Aconitum vulparia) waarvan Thijsse rept, is in
Nederland altijd een zeldzaamheid geweest. Het is een Midden-Europese soort waarvan het zuiden van Nederland aan de westelijke
rand van het verspreidingsgebied ligt. De plant komt van oudsher
alleen in Zuid-Limburg langs de Geul voor. Wat op de afbeelding
‘blauwe beekjuffer’ heet, is gelet op het door en door blauwe waarschijnlijk de bosbeekjuffer (Calopteryx
virgo).
Duiding van de locatie is lastig. Op
de afbeelding toont de Geul smal. Het
meest zuidelijke deel van de Geul, dus
vanaf de Belgische grens, is relatief
breed. Dus het zou ten noorden van dat
deel moeten zijn. Mogelijk in de buurt
van Epen.
De bosbeekjuffer.

Thijsse doelde met ‘het Geuldal van Cottessen tot
Mechelen’ op het stroomafwaartse deel van de Geul
vanaf de Belgische grens tot het 25 kilometer noordelijker gelegen Mechelen. Hier een deel van de kaart van
Zuid-Limburg uit ‘Uit ons Krijtland’, vanaf ca. een halve
kilometer ten noorden van Epen tot aan de Belgische
grens. Schaal ≈1:250.

Er zijn nog delen van De Geul die eruit zien zoals de prent
van Jan Voerman jr., zoals hier op een ansichtkaart uit de jaren
zeventig van de vorige eeuw.

De firma Verkade maakte uitbundig reclame voor ’Waar wij
wonen’. Reclames waren deels specifiek gericht op het nieuwe album, zoals links. Deels zoals in de reclame voor de ‘Kaas Rondjes’,
waarbij aan het iend van de tekst de opmerking staat: ‘Met een
platenbon voor het album “Waar wij wonen’.
De afbeelding in de kopo van de linker advertentie is ontleend
aan afbeelding 8, ‘Rivier met aalscholvers’. Alleen is er links bosschage toegevoegd, zie ook hoe de bomen naadloos overgaan in
de wolkenpartij.

4
DE AFBEELDINGEN IN
‘Onze groote rivieren’
Het album ‘Onze groote rivieren’ bevat 26 gekleurde platen;
hiervan zijn er 14 paginavullend. Daarnaast zijn er vijf zwart-witprenten; één pagina vullende 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-wit tekeningetjes.
In tegenstelling tot in ‘Waar wij wonen’ zijn er weinig afbeeldingen
zonder locatieaanduiding.
De afbeelding op de voorkant, de 26 afbeeldingen in de tekst en de
vijf zwart-wit tekeningen aan het begin van de hoofdstukken worden
afzonderlijk besproken. De locaties, voor zover deze bekend zijn of
door het onderzoek bekend zijn geworden, zijn weergegeven op oude
topografische kaarten. Het betreft de kaarten die ten tijde van de albums bij het Nederlandse leger in gebruik waren.

De voorkant van het album ‘Onze groote rivieren’ toont een dukdalf in water
met rimpelingen en daarbij een tweetal vogels, mogelijk (gestileerde) meeuwen. Dit alles tegen een blauwe achtergrond. De relatie met het onderwerp van het album is zonneklaar. Het is een ontwerp van Cornelis Rol. Hij
gebruikte voor de tekst op het omslag het dezelfde lettertype als bij ‘Waar
wij wonen’. De stijl van de letters doet enigszins denken aan de stijl van de
Amsterdamse school met de hoekige S en de korte poot van de R.

4 – Pannerden
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Kijkrichting

Pannerden/p. 10
Cornelis Rol
8,3 × 17
199544 431529
NNO

Locatie
Rijndijk, Millingen
aan de Rijn, ter hoogte van de split
sing van Waal (voor) en Pannerdens
kanaal.
Bijzonderheden –

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.’
Thijsse verwijst in het voorgaande naar de volgende tekst uit
‘Waar wij wonen’: ‘Wanneer ik het verkeer in zijn volle drukte wil
aanschouwen, 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.’
Deze afbeelding mag dan ‘Pannerden’ heten, maar het dorp Pannerden 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 topografische kaart zou verschijnen, toepasselijker zijn geweest. Merk op dat vanuit Millingen in
Thijsse’s tijd, er twee voetveren voeren, een naar de steenfabriek en
een naar de Pannerdensche Kop. De laatste voor de bevolking van fort
Pannerden?

De locatie waar Cornelis Rol waarschijnlijk
heeft gestaan.

Bij Millingen aan de Rijn en omgeving. Links Doornenburg, in het
midden Pannerden en rechtsboven
Aerdt met daarbij aangegeven de
locatie van de (protestantse) kerk.

Op de Rijndijk bij Millingen aan de Rijn ter hoogte van
de splitsing van Waal (voor) en Pannerdens kanaal.
Het kanaal is door de ophoging van de Pannerdensche Kop niet meer zichtbaar. Aan de overzijde staan
nog altijd twee (gemoderniseerde) steenfabrieken.

C – Kasteel te Waardenburg
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Kasteel te Waardenburg/p. 32
Cornelis Rol
17 × 8,3
146736 26946

Kijkrichting
NNW
Locatie		Oostelijk van het
dorp Waardenburg, mogelijk vanaf
het weggetje langs de slotgracht aan
de noordelijke kant
Bijzonderheden –

Thijsse: ‘Je zoudt het op ‘t eerste gezicht niet zeggen, maar de rivier
heeft ook hier zijn kasteel en resten er van: Ophemert, Opijnen, Neerijnen, Waardenburg, Rossum. Zoo is het de heele Betuwe door en
we mogen er wel dankbaar voor zijn, want die kloosters en kasteelen
hebben meestal parken en bosschen en die kunnen we in zoo’n intense landbouwstreek best gebruiken.’
Het kasteel kent een lange geschiedenis die teruggaat tot de dertiende eeuw. Het kasteel is diverse malen verwoest. De laatste restauratie dateert uit de tweede helft van de jaren tien van deze eeuw.
Het kasteel ligt er nog altijd, tegenwoordig oostelijk net buiten de bebouwde kom van de plaats Waardenburg. Ter Laan schreef over dit
kasteel in het ‘Aardrijkskundig woordenboek van Nederland’: ‘Kasteel, waar volgens de overlevering Dr. Faust zijn studeerkamer had en
het verbond met den Duivel sloot.’

De bosschages aan alle kanten maken, vanaf enige afstand,
een duiding van de plek waar Cornelis Rol heeft gestaan lastig.
G. Hopman van de Historische Kring West-Betuwe, deskundig in dit
gebied, bracht uitkomst en wist de plaats exact aan te geven. Het gebouwtje rechts op de voorgrond was op oude kaarten volgens de Historische Kring West-Betuwe niet terug te vinden.

Kasteel Waardenburg, hier huis te Waardenburg
geheten. Cornelis Rol heeft, gezien de ligging van
de torentjes op de prent heeft hij aan de zuidkant
van het kasteel, op de Waalbandijk gestaan.

Het kasteel te Waardenburg in augustus 2021,
gefotografeerd vanaf de Waalbandijk.

13 – Ruïne Grubbenvorst

Thijsse: ‘Beneden Venlo kunnen we onze “lijnpadwandeling” weer
langs den linkeroever voortzetten, telkens weer beekmonding-ravijntjes kruisend en zoo belanden we dan aan een traditioneel schilderachtig plekje: de ruïne van het Kasteel van Grubbenvorst (13), die den
romantischen naam draagt van “het Gebroken Slot”. Dit is dan één
van de ruïnes langs onze rivieren.’
De ruïne Grubbenvorst is hetzelfde als het Gebroken Slot. De ruïne
ligt ten zuiden van het dorp Grubbenvorst. Het gaat om de restanten
van een mottekasteel, een meestal torenvormige versterking op een
aarden heuvel, de motte. Het kasteel is in de zestiende eeuw verwoest;
de Duitse bezetter heeft het aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verder verwoest.
De locatie waar
Henricus Rol
waarschijnlijk heeft
gestaan. Aan de
noordkant van de
kaartuitsnede ligt
Grubbenvorst.
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Ruïne Grubbenvorst/p. 35
Henricus Rol
17,5 × 20
207894 380505

Kijkrichting
ZZO
Locatie		Ten zuiden van
Grubbenvorst, aan de oever van de
Maas.
Bijzonderheden –

[Links] De ruïne Grubbenvorst in 1985. [Rechts] De ruïne op een foto gemaakt door Albert Speelman in 2020

16 – Varik
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Varik/p. 41
Henricus Rol
17 × 8,3
154250 246265
NO

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.

Locatie		Iets ten zuiden van
Varik
Bijzonderheden De rode strepen
in de achtergrond zijn foutjes in de
prent die zijn ontstaan tijdens het
drukproces.

Thijsse: ‘De dikke toren van Varik 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.’
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. 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 moeten verplaatsen

De locatie waar Henricus Rol waarschijnlijk heeft gestaan. Aardig detail is
dat er weer een voetveer vaart. Het
meert echter aan de oostelijke oever
noordelijker aan dan vroeger.

De toren van
Varik is een
tijdloos onderwerp en heeft
altijd kunstenaars
geïnspireerd. Hier
een aquarel van
Alex Olzheim uit
Varik.

De tijd lijkt hier stil te staan, alleen de bomen groeien door en de
Waalbandijk is glooiender gemaakt. De toren van Varik in juli 1982
(boven), in juli 2003 (midden) en in augustus 2021 (onder).

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.
Met vriendelijke dank aan Alex Olzheim uit Varik die ons op deze foto
attendeerde.

De firma Verkade maakte opnieuw ruim reclame voor het album’Onze groote rivieren’. Reclames waren deels specifiek gericht
op het nieuwe album, zoals links. Deels zoals in de reclame voor
de ‘Lange beschuitjes’, waarbij aan het eind van de tekst de opmerking staat: ‘Met een platenbon voor het album “Onze groote
rivieren’. Ook verschenen er artikelen over het nieuwe album,
waarbij een schets als illustratie werd gebruikt (boven rechts).
Deze schets bevat elementen van plaat 10, ‘Dordrecht’, waaronder
de man met roeiboot, de dukdalf en de achtegrond.
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DE AFBEELDINGEN
GEZAMELIJK BEZIEN

e 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 afbeeldingen die iets van steden of dorpen laten zien. Moderne
ontwikkelingen 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
landschap 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
Bovenste Bosch’ gezien de titel onder ‘landschap’.
Deze classificering van de onderwerpen 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.

Zoals in de paragraaf ‘De albums landschappelijk vergeleken’ al 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 wonenN’ en
‘Onze groote rivieren’ met eerdere albums dan is het verschil overduidelijk. Het album ‘Texel’ uit 1927 bijvoorbeeld telt 132 (kleine) afbeeldingen met daarnaast acht zwartwittekeningen en veertien 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, 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 succes 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.’ De vraag is of deze analyse terecht is.
Van de hiervoor genoemde natuur- en landschapsalbums ‘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.
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 afbeeldingen ligt, is nogal gezocht. 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 volwassenen. Daar had Thijsse zeker gelijk in.

6
OMZIEN IN VERWONDERING

E

en deel van de oorzaken van de veranderingen in het landschap,
de natuur, de rivieren en de beken stelt Thijsse in de ‘WAAR WIJ
WONEN’ en in ‘ONZE GROOTE RVIEREN’ aan de orde. Hij bespreekt onder andere de kanalisatie van de Maas, die op dat moment in
volle gang is. Hetzelfde geldt voor een aantal beken die worden ‘recht’
getrokken. Een aantal malen stipt Thijsse de ontginning van ‘woeste
grond’ aan, die al jaren aan de gang is, deels als onderdeel van de werkverschaffing. Hierdoor werden bijvoorbeeld de uitgestrekte heidevelden
in Drenthe bedreigd. Het voorwoord van ‘WAAR WIJ WONEN’ is in dit
opzicht interessant. Thijsse begint namelijk met:
‘Voor wie het natuurschoon van ons land ter harte gaat, kan het
wel eens benauwend zijn, bijna dagelijks te hooren over schennis van de natuur ten behoeve van “nuttigheidsdoeleinden”. En
onwillekeurig vraagt men zich af, wat er kan worden gedaan om
– voor zoover het werkelijk verarming beteekent – ons land hiervoor te bewaren.’

Thijsse zet de lezer hier op het verkeerde been. Hij ageert hiermee, zo
blijkt uit het vervolg, niet zo zeer tegen de aantasting van het landschap,
maar het is een aanzet om lid te worden van de Vereniging Natuurmonumenten.

Thijsse aan het woord

Marga Coesèl schrijft in haar boek ‘Natuurlijk Verkade’ over het verkeerde beeld dat bij veel mensen in de jaren dertig leefde en zelfs tegenwoordig nog leeft, namelijk het beeld van een ‘eenzijdige, conservatieve
liefhebber’. Om te vervolgen met: ‘Hij had oog voor de belangen van de
niet-natuurliefhebbers en zocht in de gevallen van onderlinge conflicten naar verzoening en wederzijds begrip.’ Inderdaad schreef Thijsse
in ‘Waar wij wonen’: ‘Ongelukkigerwijs schijnt het menschelijk bedrijf
soms inbreuk te moeten maken op het natuurschoon. Alleen door juiste
waardeering kunnen wij de conflicten vermijden of verzachten.’ Maar is
het beeld dat Coesèl schetst, wel terecht?
Thijsse maakt op verschillende plaatsen in ‘Waar wij wonen’ en, in
mindere mate, in ‘Onze groote rivieren’ kritische opmerkingen over
ontwikkelingen in het landschap en de natuur in Nederland. We laten
daarom Thijsse aan de hand van een vijftal citaten uit ‘Waar wij wonen’
zelf aan het woord.
=1
‘De wildernis en de eenzaamheid maken de plassen vooral aantrekkelijk. En daarom maken wij ook wel onderscheid tusschen de watersportplassen, zooals die van de Kaag, en van Loosdrecht en de
echte plassen, zooals het Naardermeer en de Beulakker en Belter
Wijde. Wij vinden het maar half prettig, dat die van Reeuwijk en
Sluipwijk al meer en meer bebouwd raken en zijn ook vervuld van
zorg voor die van Nieuwkoop en Noorden. Niet, dat ik afkeerig zou
zijn van de watersport. Integendeel, ik houd van alles wat vaart en
ruischt en kabbelt en ik heb de kano begroet met vreugde. Maar
ik kan het niet hebben, dat onze plassen rondom bezet raken met
optrekjes en zomerhuisjes. Wij moeten dat regelen en verdeelen.

En om ieder zijn zin te kunnen geven, moeten wij niet te weinig
plassen hebben en daarom spaarzaam zijn met dichtplempen en
leegpompen.’
‘Wanneer onze plassen ongemoeid worden gelaten en niet,
zooals hier en daar, tot het alleruiterste uitgevischt en uitgebaggerd,
dan herbergt het water er een bewonderenswaardige dierenwereld
van de allerkleinste microscopische wezentjes af tot visschen van
manslengte.’
Zie in de eerste passage het onderscheid dat Thijsse maakt tussen
‘watersportplassen’ en ‘echte plassen’. Hij spreekt verder van ‘half prettig’ over de toenemende bebouwing. Zijn opmerking over de ‘optrekjes
en zomerhuisjes’ zou in onze tijd niet misstaan. Weinig diplomatiek is het
gebruik van het woord ‘dichtplempen’. In de tweede passage wil Thijsse
een lans te breken om de plassen te laten zoals ze zijn. Thijsse had zich
al eerder opgewonden over de verloedering van de oevers van plassen in
Zuid-Holland: ‘En ieder, die in het heele land zijn oogen de kost geeft,
weet hoe overvloedig overal vuil en afval wordt geproduceerd en hoe vrijmoedig dat allerwege wordt neergeplempt in strijd met alle beginselen
van gezondheid en goeden smaak.’
=2
‘Nu hebben de Nederlanders een onuitputtelijk geduld, maar eenmaal komt toch het oogenblik, dat zij zeggen: nu moet het maar
eens “uit” zijn. Dat is ook nu gebeurd en onze Regeering heeft de
Maas eens aangepakt, wat bovendien ook nog wenschelijk was
om redenen van scheepvaart. Er zijn een drietal werken uitgevoerd: Julianakanaal, Maaskanalisatie en Maasverbetering, die wat
grootschheid en beteekenis betreft, wel waard zijn, om dadelijk genoemd te worden na de beroemde afsluiting en droogmaking van
de Zuiderzee.’
En:
‘Wie het werk van zoo’n rivierverbetering aanschouwt, krijgt wel
heel sterk den indruk, dat wij Nederlanders toch wel heel knappe

lui zijn en dat wij van ons land kunnen maken wat wij willen. Maar
deze trots moet ons een aanmaning wezen, om dan ook van het
aloude en vooral van het onvervangbare natuurschoon zoo veel
mogelijk te behouden.’
En: ‘Zoodoende kwam er een heel nieuwe, gave rivier met nog
al nuchter uiterlijk. Het was dan ook ter wille van het behoud van
een der mooiste wielen, dat wij daarheen waren getogen, wat na
een heel plezierig overleg met den Hoofdingenieur en op welwillende beschikking van den Minister ook inderdaad gelukte. De
Hoofdingenieur had hart voor natuurschoon en wij hadden bewondering voor het werk. En langs den ouden dijk bleef nog menige wilde roos en menig mooie boomenpartij.’
De ‘verbetering’ van de Maas was een tot dan niet geziene, zware ingreep in het landschap. Tegelijkertijd balanceert Thijsse hier op merkwaardige wijze door te stellen om ‘vooral van het onvervangbare natuurschoon zoo veel mogelijk te behouden’. Thijsse kan niet nalaten om een
klein succes te melden van het behoud ‘van een der mooiste wielen’. Van
die ‘bewondering’ zal Thijsse ongetwijfeld menen.
De Maaswerken werden deels gezien als een bijdrage aan de verhoging
van de veiligheid en als middel tegen de bijna chronische wateroverlast.
Weliswaar wordt tegenwoordig een andere aanpak dan een zo snel en
soepel mogelijke afvoer voorgestaan, maar in de jaren dertig van de vorige
eeuw had Rijkswaterstaat daar een duidelijke andere kijk op.
=3
‘[…] als ik maar geld genoeg heb, kan ik duizend hektaren hei aan
één stuk koopen. Maar daarmede moet ik voortmaken, want het
zal niet lang meer duren, of er zijn geen duizend hektaren aan één
stuk meer te koop. Als wij niet oppassen, dan zal het nageslacht
zich met enkele brokstukken tevreden moeten stellen.’ En: ‘Wijs
mij maar de plek in Nederland, waar je nu bij helder weer rondom
je tot aan den verren horizont niet anders ziet dan heide. Die belevenis zijn wij dus kwijt.’ [...]
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Toelichting gebruikte afkortingen
WWW ‘Waar wij wonen’, Thijsse 1937.
OGR
‘Onze groote rivieren’, Thijsse 1938.
XXX/YYY Toegangsnummer/inventarisnummer.
GAZ
Gemeentearchief Zaanstad.
SAA
Stadsarchief Amsterdam.

[...]

[...]

1 Dit zijn de jaren die op de titelpagina’s staan. In werkelijkheid kwamen de albums
al in november 1936 respectievelijk november 1937 uit. Dit werd vaker gedaan bij
Verkade–albums, omdat de datum van Sinterklaas in aantocht was. Immers, wat
was in die tijd een mooier geschenk dan een Verkade–album?
2 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.
3 Coesèl 1999, p. 53
4 Jacobus Jan Koeman (1889-1978), kunstschilder,
5 Coesèl 1999, p. 78-79.
6 Coesèl 1999, p. 79.
7 Het Soldatenwiel komt bij het Schoonrewoerdse Wiel ter sprake.
8 Tolman 1937, p. 31.
9 Officieel vonden de tentoonstellingen plaats in de ‘schatkamer van de Verkade
Experience’, een terminologie die we overtrokken vonden.
10 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.
11 Dit hoofdstuk heeft geen titel.
12 Coesèl 1999, p. 81.
13 H. Rol heeft ook een lemma in Voous 1995, zie p. 420.
14 Na ‘Paddenstoelen’ (1928) en voor ‘Cactussen’ (1931) verscheen alleen ‘Zeewateraquarium en terrarium’ (1930). Jac. J. Koeman verzorgde hierin alle illustraties.
15 Leidsch Dagblad van 7 juli 1981: ‘Mooiste Verkade album ligt nog in de kluis’.
16 Prijsomrekening volgens https://www.cbs.nl/nl–nl/visualisaties/prijzen–toen–
en–nu.
17 Zie Opmeer 2021, achterzijde.
18 Peter Voerman, persoonlijke mededeling d.d. 10 augustus 2021. Zie ook Opmeer
2012, p. 192.
19 Opmeer 2021.
20 Opmeer 2021, p. 292.

