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Dertig jaar lang was Bert Verhoeff (58) dagbladfotograaf voor 

onder andere de Volkskrant. Nu kiest hij voor ‘duurzame’ 

fotografie en wil hij vooral prachtige fotoboeken maken. in 

het voetspoor van jac. p. thijsse maakte hij een impressie van 

het leven langs het ijsselmeer.

wil ik laten zien in mijn foto’s.” Zijn liefde voor het 

Nederlandse landschap is door het project gegroeid. 

“Frankrijk is natuurlijk erg mooi – ik heb er zelfs 

een huisje – en vele malen rustiger dan Nederland. 

Maar er gaat weinig boven echte Nederlandse weide-

landschappen met die unieke luchten daarboven. 

Mijn ideale foto? Een Hollands landschap, met Hol-

lands licht waar iets onverwachts in gebeurt.”

Het raadsel van het Hollands licht met zijn specifie-

ke helderheid, is voor Verhoeff gelukkig een raadsel 

gebleven. “Er is een Duitse kunstenaar, Joseph Beuys, 

die beweert dat ‘ons’ licht halverwege de jaren vijftig 

is veranderd door de inpolderingen. Het licht dat 

Rembrandt en Ruysdael in hun schilderijen vastleg-

den, het licht zoals Thijsse het gezien moet hebben, 

zou er niet meer zijn.” “Ach”, relativeert Verhoeff, 

“mooi licht is prachtig voor een fotograaf maar mij 

is het toch vooral te doen om de onverwachte, ver-

rassende momenten die gebeuren in zo’n Hollands 

landschap. De kijker mag bepalen of dat gelukt is.”

Van werkzee   tot speelmeer
De haast van de dagbladfotograaf is hij bijna hele-

maal kwijt. Uren, dagen, weken ging Bert Verhoeff 

op zoek naar scènes langs het IJsselmeer. Het was 

een oefening in geduld. “Als nieuwsfotograaf ga je 

naar plekken waar per definitie iets gebeurt”, zegt 

Verhoeff. “Voor mijn IJsselmeer-boek ben ik min-

stens honderd keer mijn huis uit ge-weest, wachtend 

op het toeval. Soms per fiets, soms per vliegtuigje, 

dan weer met een boot mee. Het was een ware ont-

dekkingstocht voor een relatief stadsmens als ik.”

Jac. P. Thijsse, oprichter van Natuurmonumenten, 

wandelde en fietste destijds ook langs de Zuiderzee 

en schreef op wat hij zag. Hij kende alle vogelsoor-

ten uit z’n hoofd en verhaalt opgewekt van de oude 

Zuiderzee-stadjes, de talloze bottertjes, de mooie 

vergezichten, van de bonte kalvertjes en de blauwe 

zeedistels. “In zijn tijd was het nog een ‘werkzee’ 

van vissers en vracht vaarders”, zegt Verhoeff. “Na de 

inpoldering en de komst van de Afsluitdijk is het 

van een werkzee in een ‘speelmeer’ veranderd. Dat 

75 jaar IJsselmeer



Langs het IJsselmeer Het boek Langs het IJsselmeer is geïnspireerd  

op Langs de Zuiderzee (1914) van jac. p. thijsse, 

oprichter van Natuurmonumenten, schrijver van 

de bekende Verkadealbums en beroemd onderwij-

zer. samen met Volkskrantjournalist rolf Bos reis-

de fotograaf Bert Verhoeff jac. p.thijsse achterna. 

rolf Bos zocht mensen op die een eigen verhaal 

over het ijsselmeer te vertellen hebben. De man 

die nog meegewerkt heeft aan de afsluitdijk. 

De visser. De eigenaar van een botter. De boer. 

De kapitein van een reddingsboot. De foto’s en 

de tekst vertellen elk een persoonlijk verhaal, 

met als hoofdthema ‘verandering’. Langs het 

IJsselmeer kost € 29,50 en is te koop via 

www.ijsselmeerboek.nl (geen verzendkosten) 

of in de boekhandel.

1. januari 2007, windkracht 10 bij 
lelystad. “Het IJsselmeer kan nog 
steeds net zo te keer gaan als de 
vroegere Zuiderzee.”

2. Naarden zomer 2006. Verhoeff: 
“Zo’n fotomoment is het wachten 
waard.”

3. Winter 2006. meeuwen verza-
melen zich achter de enkhuizen 10 
van de gebroeders lub, een van 
de dertig overgebleven kotters die 
nog op het ijsselmeer vissen.

4. Zomer 2006. afrikaans meisje  
bij het monument op de 
afsluitdijk.

5. Hindeloopen, zomer 2006.  
“Met lichte bewondering kijken  
de meisjes naar de springende 
jongen, die natuurlijk extra zijn 
best doet.”

6. “Twee keer mocht ik met een 
vliegtuigje boven het IJsselmeer 
vliegen met een kennis van me. 
Vanuit de lucht zie je prachtig het 
verschil tussen zout en zoet water 
aan beide kanten van de dijk.”

Zin-lezers die het boek vóór 30 juni 2007 bestellen 

via www.ijsselmeerboek.nl, maken kans op een van 

de drie gesigneerde panoramafoto afdrukken van 

Bert Verhoeff (winkelwaarde € 150,-, afmeting 20 x 

60 cm)! Vermeld bij de bestelling dat u meedoet aan 

de Zin-actie.
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