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Panorama is een reeks die aandacht besteedt aan de veranderingen in het 
Nederlandse landschap in de afgelopen honderd jaar. Panorama is uitgave 
van uitgeverij Tinsentiep in Houten. 
 
Uitgeverij Tinsentiep is een niet bestaande uitgeverij die niettemin met 
uitgaven komt. Tinsentiep is in 2001 bedacht om ruimte te geven aan 
gedachten en uitingen die niet vanzelfsprekend zijn. Tinsentiep beoogt te 
informeren daar waar dat hoognodig blijkt. Het logo van Tinsentiep 
symboliseert de klassieke straatlantaarn die een zacht maar niet 
opdringerig licht verspreidt, zodat we onze weg kunnen vinden. 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op 
grond van artikel16b Auteurswet 1912j het Besluit van 20 juni 1974, Stb 351, 
zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb 471 en artikel 17 
Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde 
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (postbus 882, 1180 
AW Amstelveen). 
 
Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, 
readers en andere compilatiewerken dient u zich te richten tot: 
Ed Buijsman, p/a Uitgeverij Tinsentiep, Bovencamp 57, 3992 RX Houten. 
 

 
 

 
  



 
3 

De Verkade albums: wie kent ze niet? Twee albums uit de reeks, ‘WAAR WIJ WONEN’ en ‘ONZE GROOTE RIVIEREN’ 
geven een schets van het Nederlandse landschap in de jaren dertig van de vorige eeuw. Wat is er 
terechtgekomen van deze landschappen die Jac. P. Thijsse op zijn onnavolgbare manier bijna 70 jaar 
geleden heeft beschreven. De reeks PANORAMA vertelt het. In deze eerste aflevering van PANORAMA: het 
Schoonrewoerdse Wiel. 
 
 
Nederlandse landschappen: Thijsse revisited 
 
Het allereerste Verkade album kwam uit in 1903 en had als titel ‘SPROOKJES I’. Nog twee sprookjesalbums 
zouden verschijnen alvorens in 1906 het album Lente geschreven door Jac. P. Thijsse verscheen. Dit album 
markeerde het begin van de reeks van albums die voornamelijk over de natuur gingen. Tot aan de Tweede 
Wereldoorlog verschenen er 27 delen; 18 hiervan werden door Thijsse geschreven. De albums, waarvoor 
plaatjes moesten worden gespaard – onder andere door de aankoop van beschuit – waren een groot 
succes. Bijna aan het eind van de reeks verscheen in 1937 het album ‘WAAR WIJ WONEN’ en in 1938 ‘ONZE 
GROOTE RIVIEREN’. Deze albums geven een mooi beeld van het Nederlandse landschap in die tijd. Beide 
albums waren geschreven door Thijsse. In zijn onnavolgbare stijl schetste Thijsse in deze twee albums de 
schoonheid van Hollandse landschappen zonder daarbij de plaats van de mens en de ontwikkelingen die in 
het landschap plaatsvinden, te negeren. Vaak wordt gedacht dat Thijsse dé exponent van de 
natuurbeschermer is. Dat is hij zeker, maar hij is ook meer. Hij had ook oog voor de ontwikkelingen die in 
Nederland gebeurden op het gebied van industrie en bedrijvigheid. En zo bleek hij evengoed in staat om de 
schoonheid van het industriële landschap te beschrijven. 
 
 
Wat zegt Thijsse zelf 
 
En eigenlijk zetten de voorwoorden van beide boeken direct al de toon. Reden ook dat we ze hier integraal 
weergegeven. Het voorwoord uit ‘WAAR WIJ WONEN’ uit 1937 gaat als volgt: 

‘Voor wie het natuurschoon van ons land ter harte gaat, kan het wel eens benauwend zijn, 
bijna dagelijks te hooren over de schennis van de natuur ten behoeve van 
“nuttigheidsdoeleinden”. 
En onwillekeurig vraagt men zich af, wat er kan worden gedaan om – voor zover het werkelijk 
verarming betreft – ons land hiervoor te bewaren. 
Daarom geloof ik, dat we niet beter kunnen doen dan gezamenlijk eens na te gaan, waar 
eigenlijk dat Hollandsch landschapsschoon bestaat, - ons daarvan nog duidelijker bewust te 
maken. We zullen dan zien, dat eigenlijk heel Nederland een merkwaardig complex van natuur 
en cultuur is te noemen en wanneer we beseffen, hoeveel vreugde er aan dit rijke “bezit” valt 
te beleven, komt dan niet vanzelf de behoefte de handen ineen te slaan om iedere onnoodige 
schennis ervan te voorkomen en het ook voor de toekomst te behouden? 
 Welnu, één middel is er alvast: het geven van steun aan de organisatie, die op dit gebied 
reeds zoveel wist te bereiken: de Nederlandsche Vereeniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten! Zij woont Heerengracht 540 in Amsterdam.’ 

 
En het voorwoord uit ‘ONZE GROOTE RIVIEREN’ uit 1938 luidt: 

‘Welbehagen in eigen land is niet alleen verklaarbaar en geoorloofd, maar ook nuttig en 
noodzakelijk en het is goed, dat wij trachten, ons dit welbehagen zoo veel mogelijk bewust te 
doen worden. 
In os vorig album “Waar wij wonen” hebben we in groote trekken geschetst, hoe en 
waardoor ons land gerekend mag worden tot de beste en schoonste ter wereld. 
Thans willen we eenigszins in bijzonderheden, maar nog lang niet uitvoerig genoeg, onze 
groote stroomen bekijken, de levensaderen van ons land dat zij zelf hebben gebouwd. 
Mogen zij U lokken tot heerlijke zwerftochten te land en te water ter vermeerdering van uw 
welbehagen, van uw vaderlandsliefde.’ 
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Nederland als cultuurlandschap 
 
In ‘WAAR WIJ WONEN’ geeft Thijsse op diverse plaatsen verduidelijking over waar hij staat. ‘Maar te veel 
Nederlanders beseffen nog niet, in welk heerlijk land zij het voorrecht hebben te leven’. Dat is de 
openingszin uit ‘WAAR WIJ WONEN’. Thijsse doelt hier niet alleen op de natuur, zo blijkt. Want even verder 
lezen we al dat ‘Wel moeten wij bedenken, dat de mensch al dadelijk het landschap heeft beheerst. 
Wanneer wij vandaag aan Nederland denken, dan zien wij misschien wel de zee en de duinen, de bosschen, 
de heiden, de plassen, maar toch in de eerste plaats Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, den Afsluitdijk, de 
sluizen van IJmuiden, den Waterweg, de weiden met vee, de akkers, de bollenvelden, spoorlijnen, kanalen, 
vliegvelden, sportvelden en huizen, huizen, huizen en menschen, menschen, menschen, welgeteld iets over 
de acht miljoen.’ Het beeld dat Thijsse hier schetst, en later ook zo benoemt, is dat van een 
cultuurlandschap waarin de mens dwingend en ordenend aanwezig is. En eigenlijk mogen dan nog blij zijn -
en dat is Thijsse in 1938- dat er op dat moment nog enige natuur aanwezig is. 
‘Wanneer ik wandel in het Kennemerduin [……. ] in de verte op een rijtje de Papierfabriek en de 
Hoogovens strak en stijf voor me zie, dan lijkt dat wel storend. Maar ik bedenk toch ook, met hoeveel 
plezier ik in de Hoogovenhaven heb rondgevaren en rondgescharreld op de ertsschepen en de gloeiende 
ijzerstromen aanschouwd en al dat gewirwar van de velerlei installaties en in het gezelschap van knappe 
ingenieurs die dat allemaal veel beter begrijpen dan ik en de schoonheid ervan diep gevoelen. Daar was ook 
een goed vlinderkenner bij.’ 
 
 
Geven en nemen 
 
Het is duidelijk dat Thijsse respect heeft voor industriële installaties en de mensen die er werken. Aan de 
andere kant lijkt Thijsse het poldermodel avant la lettre te belijden. Regelmatig beschrijft hij situaties waar 
de belangen van de natuur en de technische ontwikkeling botsen. Toch heet het dan dat ‘de 
Hoofdingenieur hart voor het natuurschoon heeft’ of is men is, bijvoorbeeld in het geval van 
wateronttrekking in de duinen, ‘tot een andere inzicht gekomen’. Zo ook heeft de natuurbeschermer 
‘bewondering voor het werk’ of is onder de indruk van ‘de knappe koppen’. Zelden is echter Thijsse 
ontevreden over de afloop van zo’n botsing of belangentegenstelling, want ‘menige wilde roos en menig 
mooie boompartij’ blijkt dan toch weer behouden te kunnen worden. Natuurlijk, er is sinds Thijsse deze 
albums schreef -in zeventig jaar dus- tijd veel veranderd in Nederland. Veel is verloren gegaan, maar toch…  
 
 
En tegenwoordig dan? 
 
Wij vonden plaatsen waar het lijkt alsof de tijd heeft stil gestaan. En ook al is het veranderd, het wijde 
rivierenlandschap bijvoorbeeld is op sommige plaatsen nog steeds van een overweldigende schoonheid. En 
laten we wel wezen: als we net zo kijken als Thijsse 70 jaar geleden, dan kunnen we opnieuw onder de 
indruk komen. Thijsse had grote bewondering voor de in 1938 pas gereed gekomen brug over de Waal bij 
Nijmegen. Een eigentijds equivalent kunnen we nu vinden in de Martinus Nijhoffbrug, de brug over de Waal 
bij Zaltbommel. Een fraai staaltje van hedendaagse techniek waar we even goed van onder de indruk 
kunnen komen als Thijsse destijds van de brug bij Nijmegen. Wat Thijsse destijds echter niet vermeldde, is 
dat de bouw van de voorgenomen bouw van de brug in Nijmegen de nodige protesten heeft opgeroepen.  
 
Het zal misschien niet iedereen even goed afgaan, maar wat te denken van de bewondering voor grote 
infrastructurele werken en industrie en bedrijvigheid. Ook hier is Thijsse niet scheutig met zijn 
complimenten. Zeker, soms gaan veranderingen ten koste van de natuur, maar Thijsse had ook oog voor de 
noodzaak van economische ontwikkeling. En met dit in het achterhoofd kunnen we ook hier op zoek gaan 
naar hedendaagse equivalenten. En die zijn er natuurlijk, want Nederland is inmiddels rijk aan infrastructuur 
en grootschalige industrie. De vraag blijft natuurlijk of we werkelijk in staat zijn dit alles met een zelfde 
nuancering te bekijken als Thijsse destijds. We hoeven bijvoorbeeld alleen maar te bedenken dat het unieke 
natuurgebied ‘De Beer’ in de jaren vijftig het slachtoffer is geworden van de uitbreiding van de 
Rotterdamse haven. Het valt te bedenken dat Thijsse, zo hij nog geleefd zou hebben, zich daar wel zeer 
krachtig tegen verzet zou hebben. Want ook economische vooruitgang en welvaart kennen grenzen. En 
nog wat: beschreef Thijsse vooral delen van een groter geheel. Wat we nu nog ongeschonden aantreffen, is 
vaak een geïsoleerd element te midden van een grondig veranderde wereld. 
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De brug over de Waal bij Nijmegen is in 1936 in gebruik genomen. Daarvoor was men voor de overtocht van de 
Waal aangewezen op een gierpont. Deze pont, tussen Lent en Nijmegen, voer al sinds 1657 en had de 
toepasselijke naam ‘Zeldenrust’. De afbeelding toont een ansichtkaart met daarop  de aanlegplaats voor de 
gierpont aan de Nijmeegse kant in het begin van de twintigste eeuw. 
 
 

  
 
De Waalbrug bij Nijmegen. Links zoals afgebeeld in ‘Onze groote rivieren’ met de omschrijving ‘Nieuwe brug 
bij Nijmegen’. Rechts dezelfde brug in 2002. Er lijkt nauwelijks iets veranderd. Oorspronkelijk was de 
boogoverspanning groen; in het begin van de jaren tachtig is dit veranderd in lichtbeige.  
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De Waalbrug in Nijmegen 
 
De bouw van de Waalbrug in Nijmegen begon in 1931 na jarenlange voorbereidingen en strubbelingen. 
Geheel onomstreden was de aanleg niet, want vooral aan de zuidkant moesten nogal ingrijpende 
veranderingen in de stad gepleegd worden in verband met de oprit van de brug. Desondanks kwam de 
brug er. Koningin Wilhelmina opende de brug officieel op 16 juni 1936. Het was op dat moment de brug 
met de grootste overspanning in Europa: 244 meter. De totale lengte van de brug is 604 meter. In mei 1940 
werd de brug door het Nederlandse leger vernield om een snelle opmars van de Duitse troepen te 
verhinderen. De Duitsers herstelden de brug en in 1943 kon het verkeer weer van de brug gebruik maken. 
Sinds september 2001 staat de brug op de monumentenlijst. 
 
 
 
Het Schoonrewoerdse Wiel 
 
‘Eén van de allermooiste is die van Schoonrewoerd aan den Diefdijk’. Zo begint Thijsse in ‘WAAR WIJ WONEN’ 
zijn beschrijving van het Schoonrewoerdse wiel. Het wiel ligt in het gebied met de fraaie naam de 
Vijfheerenlanden, nog net in de provincie Zuid-Holland, ongeveer halverwege Zijderveld en Leerdam. Deze 
Diefdijk diende ooit als bescherming van het land van Zuid-Holland tussen rivieren als de Betuwe 
overstroomd raakte. In 1573 faalde deze bescherming en brak de dijk door met als resultaat het 
Schoonrewoerdse wiel. Thijsse bespreekt het wiel, dat ook wel het Wiel van Bassa wordt genoemd, in 
lovende termen. Hij beschrijft het als niet alleen het mooiste, maar ook het grootste wiel in Nederland. 
 
Maar wat is een wiel eigenlijk? Een wiel is een water dat ontstaan is na een doorbraak van een rivierdijk. Ze 
hebben meestal een beperkte oppervlakte, maar kunnen wel tot 25 meter diep zijn. Langs de grote rivieren 
kunnen we vele wielen aantreffen, even zovele getuigen dus van dijkdoorbraken. Alleen al in de Betuwe 
treffen we een flink aantal wielen aan: het Galgenwiel bij Asperen, het wiel (dat hier een waai heet) bij 
Zijderveld en de wielen bij Elden, Ochten en Ingen. Wielen zijn over het algemeen niet alleen van betekenis 
door hun fraaie landschappelijke karakteristieken, maar zijn vaak ook uit oogpunt van natuurwaarde 
waardevol. Eén van de fraaiste is ongetwijfeld het Schoonrewoerdse wiel. 
 
 
 
 

 
 
Wiel bij Schoonrewoerd, plaat nummer 4 uit ‘WAAR WIJ WONEN’. Voor een positiebepaling; zie de kaart op de 
volgende pagina. Waarschijnlijk gezien vanuit positie ’1’. 
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In 1982 en opnieuw in 2002 bezochten wij het wiel. En inderdaad, het is prachtig. Het lijkt alsof de tijd er aan 
voorbij is gegaan. Het Schoonrewoerdse wiel is tegenwoordig een natuurgebied. Het gebied, groot zo’n 13 
ha, is in het bezit van het Zuid-Hollands Landschap. Het is behoudens een wandelroute, niet toegankelijk. 
De tocht naar het wiel toe alleen al is de moeite waard. Neem hiervoor de toegangsroute vanuit het 
noorden, dus vanaf de autoweg A2. U rijdt dan over de Diefdijk. 

 
Het mooiste is echter het laatste gedeelte, als we weer omhoog gaan de Diefdijk op. We zijn nu aan de 
oostkant van het wiel. De hoge ligging van de Diefdijk maakt dat we een fraai uitzicht op het wiel hebben. 
 Het is hier dat we de schoonheid van het wiel in volle omvang kunnen bewonderen. Met de blauwe lucht, 
de grote wolken en achter ons de koeien kunnen we ons even zeventig jaar terug in de tijd wanen. Het is 
terecht dat Thijsse zegt dat dit het mooiste wiel van Nederland is. Het gezichtspunt van de oorspronkelijke 
opname uit WAAR WIJ WONEN bevindt zich nu op privé terrein, namelijk de boerderij waar ooit de familie 
woonde aan wie de naam van het wiel is ontleend, de familie Bassa. Dit is de plaats die op de kaart met ‘1’ is 
aangegeven. De foto’s uit 1982 en 2002 zijn genomen vanaf standpunten ‘2’ en ‘3’. 
 

 
 
Wiel bij Schoonrewoerd. De nummers verwijzen naar de diverse standpunten van de afbeeldingen; zie verder 
de tekst en de afbeeldingen voor uitleg. 
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Wiel bij Schoonrewoerd in 2002. Foto genomen vanaf standpunt 2; zie kaart. 
 

 
 
Wiel bij Schoonrewoerd in 1982. Foto vanaf standpunt 2. 
 

 
 
Wiel bij Schoonrewoerd in 2002. Foto vanaf standpunt 2. 
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De Diefdijk aan de oostkant van het wiel gezien in noordelijke richting in 2002. Jammer dat de weg inmiddels 
zo breed is en ook zo mooi is geasfalteerd. Foto vanaf standpunt 3. 
 
 

 
De Diefdijk waarover hier wordt gesproken, stamt uit de dertiende eeuw. De toen 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 weerstands- en verbindingslijn. 
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Bijlagen 
 
Het Verkade systeem 
 
In 1903 bracht Verkade, of eigenlijk voluit Bakkerij 'De Ruijter'der Firma Verkade & comp. Zaandam, zijn 
eerste plaatjesalbum uit met de eenvoudige titel ‘Plaatjesalbums’. Na nog twee plaatjesalbums verschijnt in 
1906 het eerste album uit een reeks die de Verkade albums beroemd zouden maken: ‘Lente’ geschreven 
door Jac. P. Thijsse. Het Verkade systeem was even simpel als doeltreffend. Het album moest gekocht 
worden; de plaatjes zaten onder andere bij de beschuit. De eerste albums bevatten 144 plaatjes, dus er 
moest heel wat beschuit gegeten worden. Bij Verkade gingen ze er bovendien van uit dat voor de plaatjes 
naast beschuit ook andere Verkade producten als koek en waxinelichtjes gekocht zouden worden. De 
latere albums bevatten minder (kleine) plaatjes, maar daarnaast ook grotere platen of soms zelfs alleen 
maar grote platen. Deze konden verkregen worden door ruiling met een aantal kleinere plaatjes. 
 
Verkade was wel de eerste in Nederland, maar niet de enige die met plaatjesalbums kwam. Ook andere 
bedrijven, aangestoken door het succes van Verkade, kwamen met soortgelijke uitgaven. Bussink's 
koekfabriek was zo'n navolger die in 1927 startte met een reeks over Nederland. Het eerste deel 
behandelde de provincie Overijssel. Het laatste en elfde deel verscheen in 1937 en had de provincie Noord-
Brabant als onderwerp. Het principe was verder hetzelfde als bij de Verkade albums. Bij de diverse soorten 
koek zat een (klein) plaatje; bij de beschuit een bon voor een plaatje. En in 1930 kwam de 'Koek- en 
beschuitfabriek voorheen Hille en Zoon' ook met een reeks albums over Nederland. Deze albums, van de 
hand van jonkheer Jan Feith en met medewerking van Charles Behrens, beschreven eveneens de provincies 
van Nederland. Het eerste deel ging over Gelderland; het laatste deel, Noord-Brabant en Zeeland, kwam uit 
in 1938. En ook hier weer hetzelfde idee: plaatjes bij de ontbijtkoek. Verder zijn er nog vele anderen 
geweest die kleinere series hebben uitgebracht. Voorbeelden zijn: 

 Pette's cacaofabrieken met het 'Cactus-album' en de fraaie reclamekreet ‘Met Pette's album in de 
hand, kweekt iedereen zijn cactusplant’. 

 Keg’s thee met twee zogenaamde 'reisalbums', 'Reis naar Indie' (1926) en 'Een vacantiereis langs 
de Rijn' (1928). 

 Taminiau’s conservenfabriek in Elst met een achttal boeken over vogels, vier delen 'Vogelpracht in 
Avifauna' en verder 'Onze sierduiven', 'Eendenvolk', 'Kanaries' en 'Roofvogels'. 

 
Na Tweede Wereldoorlog zijn nog pogingen ondernomen om opnieuw met plaatjesalbums aan de man te 
brengen. Het was geen succes. De serie van Hille is in de jaren zeventig geheel herdrukt. De plaatjes konden 
er direct bij gekocht worden, want sparen daar had niemand meer zin in. Tegenwoordig is er een levendige 
handel in de (oude) plaatjesalbums. De Verkade albums uit de twintiger en dertiger jaren zijn in redelijk 
grote aantallen verkocht. Toch zijn de vraagprijzen soms uitzonderlijk hoog. Blijkbaar zijn het dus niet alleen 
markttechnische redenen die de vraagprijs bepalen.  
 
Voor meer informatie over de geschiedenis van de Verkade albums zie het leuke boek van Marga Coesèl 
met de titel ‘Natuurlijk Verkade’, Uitgeverij Terra, 1999. Prijs € 19,50. ISBN 90 6255 872 0. 
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De Verkade albums in de periode tot de Tweede Wereldoorlog 
 
Jaar Titel Auteur Oplage 
    
1903 Plaatjesalbum  10.280 
1904 Plaatjesalbum nr. 2  15.840 
1905 Plaatjesalbum nr. 3  17.425 
1906 Lente Thijsse 29.112 
1907 Zomer Thijsse 30.565 
1908 Herfst Thijsse 26.083 
1909 Winter Thijsse 24.964 
1910 Blonde Duinen Thijsse 30.788 
1911 Bonte Wei Thijsse 27.247 
1912 Het Naardermeer Thijsse 26.921 
1913 Bosch en Heide Thijsse 27,027 
1914 Langs de Zuiderzee Thijsse 34.230 
1915 De Vecht Thijsse 31.950 
1916 De IJsel Thijsse 23.473 
1918 Friesland Thijsse 16.000 
1925 Mijn Aquarium Portielje 84.370 
1926 De Bloemen in onzen Tuin Thijsse 99.240 
1927 Texel Thijsse 100.300 
1928 Kamerplanten Van Laren 127.948 
1929 Paddenstoelen Thijsse 110.460 
1930 Zeewateraquarium en Terrarium Portielje 103.604 
1931 Cactussen Van Laren 129.577 
1932 Vetplanten Van Laren 104.392 
1934 De Bloemen en haar Vrienden Thijsse 110.547 
1935 Hans de Torenkraai Kuylman 111.363 
1936 De Boerderij Kuylman 126.932 
1937 Waar wij wonen Thijsse 110.572 
1938 Onze Groote Rivieren Thijsse 104.138 
1939 Dierenleven in Artis Portielje 155.374 
1940 Apen en Hoefdieren in Artis Portielje 123.584 
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Jac. P. Thijsse, 1865-1945 
 
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 afronding van zijn opleiding gaat hij in 1883 
hij lesgeven op een school in Amsterdam. Hij studeerde nog verder en haalde aanvullende akten. In 1891 
werd hij hoofd van een school op Texel. Het verblijf op Texel – alhoewel slechts twee en een half jaar- 
markeerde het begin van een tweede carrière, die van natuurliefhebber, natuuronderzoeker en bovenal 
natuurbeschrijver. Het was op Texel dat Thijsse 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 Heimans richtte Thijsse in 1896 het tijdschrift ‘De Levende Natuur’ op. 
 
De naam van Thijsse is 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 Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
op te richten. Het plan was dat deze vereniging het Naardermeer zal opkopen en zo 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 van zijn hand verscheen in 1906 en het 
laatste in 1938. 
  
Thijsse – voor vrienden Co – was een beminnelijk mens, een bruggenbouwer zouden we nu zeggen. Zeker 
niet iemand die de confrontatie zocht. Hij was ook 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 
noemt 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. 


