
Bibliografie en bronnen Jan van der Heijden 
 
De verzameling bronnen van Jan van der Heijden is te vinden in de Bergkamer in het laatste rek. 
 
De ordners zijn naar onderwerp gerangschikt. 
 
Bibliografie 

- Map met bibliografieën betreffende o.a. De Bilt, Wadden-algemeen en Geschiedenis van 
het Aartsbisdom Utrecht. 

 
Bronnen betreffende Archieven: 

- Map met artikelen uit ´Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht´ 
uit de jaren 1876-1901 

- Map met artikelen uit ´Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht´ 
uit de jaren 1905-1957 

- Map met ´Verslagen omtrent ´s Rijks Archieven´ uit de jaren 1900-1980 
- Map met artikelen uit het ´Nederlandsch Archief voor kerkelijke geschiedenis´ 

uit de jaren 1845-1984 
 
Bronnen betreffende Beeldmateriaal 
- Map gesorteerd op vindplaats in archieven 
- Map betr. afbeeldingen Biltse locaties gesorteerd op naam kunstenaars 
- Map betr. afbeeldingen gesorteerd op locatie (bijv. Dorpsstraat vanouds Steenstraat) 
- Map betr. beschrijvingen werk diverse kunstenaars gesorteerd op naam kunstenaars 
- Map betr. werk van Rietveld in De Bilt  
- Map betr. bibliografie Rietveld 
 
Diversen 
- Map betr. diverse onderwerpen zoals o.a. Kroniek Henrica van Erp, Vrouwenklooster, abten 

Oostbroek, uittreksel gerechtsnotulen, rondje De Bilt, Plantwijck,  etc. 
 
Bronnen betreffende het Historisch Genootschap/Gezelschap: 

- Map betreffende Berigten van het ´Historisch Genootschap´ uit 1851 
- Map betreffende het ´Historisch Genootschap´ Bijdragen en Mededelingen uit de periode 

1880-1914 
- Map betreffende het ´Historisch Genootschap´ Bijdragen en Mededelingen uit de periode 

1920-1936 
- Map betreffende het ´Historisch Genootschap´ Codex Diplomaticus Neerlandicus, uit de 

periode 1853-1860 
- Map betreffende het ´Historisch Genootschap´ = Repertorium van verhalende historische 

bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland 
geschreven verhalende bronnen, 1981 

- Map betreffende het ´Historisch Genootschap´ Werken Nieuwe Reeks uit de periode 
1863-1891 

- Map betreffende het ´Historisch Genootschap´ Werken uit de periode 1893-1957 
- Map betreffende kronieken div. kloosters vermeld in uitgaven van het ´Historisch 

Genootschap´ 
- Map betreffende de ´Kronijk´ van het ´Historisch Gezelschap´ uit de periode 1846-1876 
- Oude geschriften, gesorteeerd op naam van schrijver (Bergh-Fremery) 
- Oude geschriften, gesorteeerd op naam van schrijver (Jaeger-R.A.U.) 

 



Bronnen gebruikt door J.W.H. Meijer voor zijn boek Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven 
- artikelen betreffende het stift Hoog Elten  
 
Uittreksels uit oude geschriften, gesorteerd op naam 
- Map Aardrijksk.-Avis 
- Map Gachard-Grijpink 
- Map Haute-Huyghebaert 
- Map Kalveen-Kuppers 
- Map Le Long-Loosjes 
- Map Navorscher-Nijhoff 
- Map Obreen-Opperman 
- Map Schilfgaarde-Smits 
- Map Tenhaeff 
- Map UVA-Vriemoet 
 
R.K. kerk 
- Oorkonden/brieven en gegevens over/van/aan Bisschoppen, abten, abdissen, prioressen en 

scheidsrechters, koningin/keizerin Mathilde  
 
Zorgvliet 
- Map met stukken betreffende bronnen buitenplaats Zorgvliet 
  
 
 
 
 


