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Een voorrecht om in te leven, Ed Buijsman Steil, Limburg, als prent van 
Henricus Rol en in 2022 (foto 
Ed Buijsman) Ed Buijsman ging op zoek 

naar het verdwenen land 
van de Verkade-albums 
'Waar wij wonen' uit 1937 
en 'Onze groote rivieren' 

uit 1938, beide geschre
ven door Jac. P. Thijsse. 
Buijsman vroeg zich af 
wat er van de land
schappen op de plaatjes 
in de albums in het te
genwoordige Nederland 
nog terug te vinden zou 
zijn. De omgeving was 
vaak veranderd, maar 
hij trof meer aan dan hij 
had verwacht. De resul
taten van zijn zoektocht 

zijn terug te vinden in 
'Een voorrecht om in te 
leven'. Een prachtig boek, 
zie de 2 plaatjes hier
naast, uitgegeven in eigen 
beheer, met financiële 
steun van onder meer de 
Heimans en Thijsse Stich
ting. Een demoversie van 
het boek en verdere infor
matie vindt u op: 
www.thijsse.inzichten.nl 

Nieuws van archief en documentatie 
Het archief van de Stich
ting zal begin 2023 volle
dig toegankelijk zijn. Het 
grote archief van Piet 
Schroevers is nu als zelf
standige eenheid binnen 
onze collectie via de site 
van Allard Pierson te 
doorzoeken en op te vra 
gen: https:// 
archives.uba.uva.nl/ 
resources/ubainv751 

De overige kleinere ar
chiefjes zullen begin 2023 
via die site te vinden zijn 
binnen de collectie van de 

Het Vogeljaar 

Helaas, het tijdschrift het 
Vogeljaar is ter ziele. Na 
bijna zeven decennia is 
het onvolprezen tijdschrift, 
genoemd naar het gelijk
namige boek van Jac. P. 
Thijsse, opgehouden te 
bestaan. Gelukkig is hier 
nu 'het laatste Vogeljaar', 

Stichting: https:// 
archives.uba .uva.nl/ 
resources/ubainv512 

In onze documentatiecol
lectie kwam ik in novem
ber een kleine collectie 
afbeeldingen tegen van 
Luite Klaver. Prachtige 
weergaven van litho's die 
hij had gemaakt voor de 
uitgave 'Nederlandsche 
Planten' van J. Ritzema 
Bos van rond 1905. Luite 
Klaver (1870-1960) was 

schildersvak bij Jan 
Voerman Sr. Klaver 
heeft voor wat betreft 
deze botanische teke
ningen een duidelijke 
eigen stijl: geïnspireerd 
door de Japanse kunst 
en de Art Nouveau. Een 
exemplaar van dit boek 
bevindt zich, met de 
complete collectie af
beeldingen van Klaver 
e~ Th. Nieuwenhuis, in 
onze bibliotheek! . 

een schilder, lithograaf en Meyltje van Aalst 
fotograaf. Hij leerde het 

een schitterende uitgave 
van de KNNV Uitgeverij 
boordevol leuke en inte
ressante artikelen en 
boordevol fraaie illustra
ties. Thijsse zou er ver
rukt van zijn en hij niet 

Afbeeldingen Luite Klaver: 

A: Stinkende gouwe. B: Klaproos 

alleen. Een collectorsi- A: Witte waterlelie. B: Gele 
tem voor€ 20,00. plomp (vroeger Gele waterlelie) 

Heimans en Thijsse 
Stichting 

Openingstijden bibliotheek en archief 
De bibliotheek is toegankelijk op vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en op afspraak. 
Het boeken en tijdschriftenbestand is digitaal te raadplegen. Kijk op onze website. 
Het archief is ter inzage in de studiezaal van het Allard Pierson - Bijzondere Col
lecties van de Universiteit van Amsterdam, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam, en 
deels op ons adres op de Plantage Middenlaan 2c, Amsterdam. U kunt het register 
op de archiefstukken inzien via onze website (onder het kopje Collectie respectie
velijk Archief) of via de website van het Allard Pierson. Via deze laatste website 
kunt u archiefstukken aanvragen en inzien in de studiezaal van het Allard Pierson. 

Secretariaat, Bibliotheek en Archief 
Hugo de Vries Centrum 
Plantage Middenlaan 2c 
1018 DD Amsterdam 

Email: info@heimansenthijssestichting.nl 

Bezoek ons op het web! 

www.heimansenthiissestichtinq.nl 

Donateurs 
U kunt ons steunen door u als donateur te melden via onze website. De minimale 
bijdrage per jaar is€ 25 (studenten€ 12,50; instellingen€ 70). Ons rekening
nummer is NL05 TRIO 0320 0962 62 t.n .v . Heimans en Thijsse Stichting. 

Giften en legaten 
Voor giften en legaten kunt u contact opnemen via onze email. De Stichting is een 
culturele ANBI instelling. 


