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van de Heimans en Thijsse Stichting in Amsterdam 
 

1. Officiële en waardevolle papieren, alsmede ruim 60 brieven van Jan Joost ter Pelkwijk. 

2. Brieven van en aan Jan Joost ter Pelkwijk en foto’s teruggekomen uit Nederlands Oost-Indië. Getypte 

brieven over een geologische excursie naar Joegoslavië. Brieven van en aan vrienden in de USA met het 

rapport ‘Fish families as cooperative units’ (11 pp.). 

3. Album met foto’s en tekeningen, vooral van vogels en zeebeesten. 

4. Natuurdagboeken 1928-1935. Zeven schoolcahiers en aantekenboekjes met waarnemingen uit vele delen 

van Nederland, Groenland (1933) en Majorca, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Frankrijk (1934-1935). 

5. Groenland 1933. Aantekeningen ter voorbereiding van de reis. Het verslag getiteld: ‘Dagboek van mijn 

reis naar Denemarken, Groenland en IJsland in augustus en september 1933 samen met F.P.J. Kooijmans’. 

6. Pestvogel. Gestencilde kranten met spotprenten van Jan Joost gemaakt op de NJN -congressen van 1936 

en 1937. 

7. Practicumtekeningen botanie, zoölogie en paleontologie gemaakt tijdens de studie biologie in Leiden 

1933-1939. 

8. Scripties over botanie en slangen van Suriname. Rapporten over palingtrek en over visserijmethoden in 

de USA en in Nederlands-Indië. Aantekeningen en oude kaarten van Texel, vooral over de Slufter en Zuid-

Texel. 

9. Overdrukken van 20 artikelen uit 1935-1941 door J.J. ter Pelkwijk in diverse tijdschriften. Artikelen van N. 

en L. Tinbergen, G.F. Makkink. Manuscripten over de molluskenfauna van Texel, idem van Terschelling. 

Reisverslag Herzegowina. 

10. Fotoalbums over reizen door de USA, Nederlands-Indië 1940-1941. 

11. Condoleancebrieven, en dankbrieven naar aanleiding van ‘Deze mooie wereld’ (1948). Recensies van dit 

boek. 

12. Overdrukken van 67 artikelen van Jan Joost ter Pelkwijk uit diverse tijdschriften en dagbladen (1935-

1941) in een band met opschrift ‘Pelk. Opstellen en tekeningen’ (voor een deel dezelfde als onder nr. 9). 

Wetenschappelijke artikelen in: Zeitschrift für Tierpsychologie en Zoölogische Mededelingen. Artikelen voor 

een breder publiek in De Levende Natuur, De Wandelaar, Amoeba, Amerikaanse vogeltijdschriften en diverse 

dagbladen. 

13. Twee maskers in gips van de eskimo Karale (1934) en een zelfportret (1940?) in twee houten kistjes. 

14. Boeken: zes veldgidsen van planten en vogels in de USA. De autobiografie van Margaret Morse Nice 

‘Research is a passion with me’ (Toronto 1979) met een hoofdstuk ‘Jan Joost ter Pelkwijk, naturalist’. 

15. Negatieven en losse foto’s in 60 kleine enveloppen betreffende Nederlands-Indië, USA, Italië, 

Zwitserland, Filippijnen en Nederland. 
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