INVENTARIS

Archief van Leonardus van den Heuvel
1885 – 1947

Beschreven: 1995 H. van Bommel
Bijgewerkt: 19 september 2017 J.G.M. Jansen

1

Inhoudsopgave
1 Inleiding .................................................................................................................. 3
2 Persoonlijke stukken ............................................................................................. 4
3 Stukken i.v.m. zijn secretarisambt en zijn Historische en Overige activiteiten 5
3.1 Stukken verband houdend met het ambt van gemeentesecretaris .................. 5
3.2

Stukken i.v.m. zijn historische belangstelling ................................................ 5

3.2.1 Algemeen ................................................................................................... 5
3.2.2. Oudheid ..................................................................................................... 6
3.2.3 Middeleeuwen ............................................................................................ 7
3.2.4 1 7 e en 18e eeuw ....................................................................................... 7
3.2.5

Nieuwe tijd ............................................................................................. 8

4 Stukken betreffende zijn belangstelling voor Bergharen als bedevaartplaats
................................................................................................................................. 10
5 Stukken betreffende zijn activiteiten in oorlogstijd .......................................... 10
6 Stukken betreffende zijn publicaties.................................................................. 11
7 Diversen ............................................................................................................... 11
8 Inventaris .............................................................................................................. 12

2

1 Inleiding
Levensschets
Leonardus van den Heuvel werd geboren te Oijen (N.Br.) op 28 aug. 1885, hij
overleed te Bergharen op 7 juni 1947. Hij was gehuwd met Pauline van Buren, die
afkomstig was uit Bergharen. Na het gymnasium bezocht te hebben was Van den
Heuvel vanaf 1908 tot 1916 ambtenaar ter secretarie in de gemeente Oijen en
Teeffelen.
Vanaf 1 augustus 1916 was hij gemeentesecretaris en vanaf 7 november 1916 was
hij tevens ontvanger van de gemeente Bergharen.
In zijn veelbewogen leven maakte hij twee wereldoorlogen mee en de
grote watersnood van 1926, toen bijna geheel Bergharen onder water kwam te
staan. Tijdens de jaren 1940-1945 wist hij diverse onderduikers uit de handen
van de Duitsers te houden en tevens werkte hij mee aan het verbergen van
geallieerde piloten.
Uit zijn nagelaten papieren blijkt zijn grote belangstelling voor de geschiedenis,
speciaal van Bergharen. Vooral het kerkelijke verleden van zijn woonplaats had zijn
interesse. Bergharen was al eeuwenlang een der bekendste bedevaartplaatsen in
het Land van Maas en Waal. Na intensieve studie publiceerde Van den Heuvel het
boekje O.L.Vrouw ter nood Gods te Bergharen. Samen met pastoor Huijbers heeft hij
jarenlang geijverd voor de bouw van een nieuwe kapel op de oude kapelberg in het
dorp. Op 18 november 1947, kort na het overlijden van Van den Heuvel, werd door
pastoor Loverbosch de eerste steen gelegd voor deze Mariakapel, die ook thans nog
veel bezoekers trekt.
Ook de archeologie had zijn belangstelling. Veel bodemvondsten staan op zijn naam.
De collectie die hij bijeen wist te brengen wordt zeer belangrijk genoemd en werd in
de vijftiger jaren aangekocht door het Arnhemse gemeentemuseum.

Het archief
Het archief van Leonardus van den Heuvel werd na zijn dood beheerd door zijn zoon
J. van den Heuvel. Het werd op 21 februari 1994 overgebracht naar het
documentatiecentrum van de Historische Vereniging Tweestromenland te Wijchen
met een voorlopige inventaris (zie inventarisnummer 174).
Na herordening werden de stukken in 1995 opnieuw beschreven in de huidige
inventaris en opgeborgen in vijf archiefdozen.
Wijchen 1995, H. van Bommel.
NB Het archief is in 2017 vrij gemaakt van nieten en aangepast aan de standaard
archivering van Historische Vereniging Tweestromenland. Daarna is de inventarislijst
bijgewerkt en het archief opgeborgen in de geconditioneerde archiefruimte.
Wijchen, september 2017 J. Jansen.
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2 Persoonlijke stukken

1.

Overzicht van de vorderingen van L.v.d.Heuvel op het gymnasium, 1901-1907.

2.

Distributie-bonkaarten uit de periode 1914-1918.

3.

Rekening van hotel de L' Europe te Valkenburg voor het echtpaar v.d.Heuvel-v.Buren, 19 2 6.

4.

Brief van J.v.d.Akker te Voorburg, 1939.

5.

Huwelijksaankondiging van J.Teijssen, secretaris der gemeente Oudenbosch, en
mej. Th. v. d. Putten, 1940.

6.

Kerstwens van Ernest van Aelst te Maastricht, 1940.

7.

Zakagenda voor het jaar 1942.

8.

Stukken betreffende de inkomstenbelasting, 1942-1945.

9.

Vergunning voor het houden van drie schapen, 1943.

10.

Vergunning voor het houden van twee varkens, 1943.

11.

Kaartschrijven van J.de Vries te Druten, 1943.

12.

Vrijstelling van het reisverbod verleend aan L.v.d.Heuvel door het geallieerde militaire gezag,
1945.

13.

Gedicht voor mevr. Schilleman bij haar terugkeer uit het ziekenhuis, 1945.

14.

Dankbrief voor het houden van een lezing te Dongen, 1946.

15.

Brief van het Streekbureau Wederopbouw te Nijmegen betreffende een formulier
molestverklaring i.v.m. oorlogsschade aan het pand A 175 te Bergharen, 1946.

16.

Correspondentie met N.V.Netten-Industrie v.h. Tj.Velthuysen te Amsterdam betreffende de
levering van snoekschakels en wargarens, 1946.

17.

Rekening voor de aankoop van tabak, 1946 .

18.

Doktersattest betreffende de gezondheidstoestand van L.v.d. Heuvel, 1947.

19.

Feestliederen bij gelegenheid van de bruiloft van Henk Rosmalen en Rieka van Buren.

20.

Tekst van een feestlied bij het koperen professiefeest van Zr. Alphonse, zus van L.v.d.Heuvel.

21.

Stukken betreffende de voorouders van L.v.d.Heuvel en P.M.v.Buren.

22.

Uitnodigingen, dankbetuigingen, kwitanties, circulaires e.d.

23.

Bidprentje van L. v. d . Heuvel, 1947.
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3 Stukken i.v.m. zijn secretarisambt en zijn Historische en Overige activiteiten
3.1 Stukken verband houdend met het ambt van gemeentesecretaris
24.

Curriculum vitae van L.v.d.Heuvel.

25.

Stukken betreffende het 25-jarig ambtsjubileum van L.v.d. Heuvel als secretaris-ontvanger
van Bergharen, 1941.

26.

Lijst van burgemeesters en gemeentesecretarissen van Bergharen in de periode 1810-1916.

27.

Aantekeningen betreffende de huisvesting van de gemeentesecretarieën van Bergharen.

28.

Welkomstlied bij de installatie van burgemeester Luske van Bergharen, 1935.

29.

Instructie voor de ambtenaren in dienst der gemeente Bergharen in tijden van oorlog,
vastgesteld 27-3-1940.

30.

In Memoriam, verschenen in De Gelderlander na het overlijden van G.M.Jansen, oudburgemeester van Bergharen, 1941.

31.

Brief van gedeputeerde staten van Gelderland aan de burgemeester van Bergharen
betreffende de salariëring van het gemeentepersoneel, 1944.

32.

Documentatie betreffende de bevolkingsstatistiek van de gemeente Bergharen in de periode
1830-1930.

33.

Kopie van een brief van de burgemeester van Bergharen aan de commissaris der
koningin in Gelderland over de molens in de gemeente, 1939.

34.

Lijst van personen in de gemeente Bergharen van wie in september 1944 een voertuig
werd gevorderd.

35.

Correspondentie betreffende het in functie blijven van een Duitse onderwijzeres aan een
school te Bergharen, 1945.

36.

Verklaring van de burgemeester van Bergharen betreffende het persoonsbewjjs van
P.A.A. Thijssen, pastoor te Bergharen, 1946.

37.

Volkslied van Bergharen, door L.v.d.Heuvel, 1946.

3.2

Stukken i.v.m. zijn historische belangstelling

3.2.1 Algemeen
38.

Transcripties van akten betreffende de grote korentiend van Bergharen, berustend bij
het polderbestuur van Bergharen.

39.

Stukken betreffende de overdracht van de grote koren- en tabakstiend van Bergharen,
1621-1871.

40.

Stukken betreffende de Vicarie van Bergharen.
Vertaling van dit stuk vanuit het latijn door Paul Groos te Wijchen, juli 2017.
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41.

Artikel over de kerkelijke geschiedenis van het kwartier van Nijmegen bezuiden de Waal, door
J.S.v.Veen (overdruk uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis).

42.

Lijsten van bisschoppen van Keulen en van Roermond.
Relatie kerk van Bergharen.

43.

Aantekeningen en correspondentie betreffende de kerkgeschiedenis van Bergharen
vanaf de vroegste tijden, met vermelding van de bronnen. Onder anderen een lijst van
pastoors van Bergharen vanaf 1318.

44.

Aantekening betreffende de doop-, trouw- en begraafboeken van Bergharen, Hernen
en Leur.

45.

In memoriam onzer voorzaten, proeve eener voorrede tot het doodenregister, door
L.v.d.Heuvel,

46.

Biografische gegevens omtrent geestelijken afkomstig van Bergharen of werkzaam
aldaar.

47.

Lijst van predikanten der Ned.Herv. gemeente te Bergharen en Hernen van 1611 tot
1935.

48.

Aantekening betreffende de klokken in de toren van de Ned. Herv. kerk te Bergharen.

49.

Aantekeningen omtrent volksgebruiken bij overlijdens in de parochie Bergharen.

50.

Tekening van een onderaardse gang bij het hooggericht Heuvelsrust op de grens van
Bergharen en Horssen.

51.

Documentatie betreffende de rechtspleging te Bergharen.

52.

Overzicht van de geschiedenis van Hernen, samengesteld door L.v.d.Heuvel.

53.

Documentatie betreffende de geschiedenis van de heerlijkheid Hernen.

54.

Stukken betreffende het gilde van St.Judocus te Hernen.

55.

Geschiedenis van de gemeente Wijchen, door J.Cunen, archivaris te Oss, 1935.

56.

Documentatie betreffende de watersnood van 1740, 1861 en 1926.

57.

Brief van J.W.Keemink te Den Haag, waarin opgave van titels van geschiedkundige
werken, 1940.

3.2.2. Oudheid
58.

Documentatie betreffende archeologische vondsten gedaan te Bergharen.,

59.

Artikel in De Tijd over vondsten van fossiele zoogdieren, 1932.

60.

Artikel in De Maasbode over opgravingen te Herpen, 1939.

61.

Aantekening betreffende Faustina, gemalin van keizer Marcus Aurelius.
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3.2.3 Middeleeuwen
62.

Stukken betreffende de abdij Camp in Duitsland en de uithof van deze abdij in Bergharen.
N.B. Hierbij ook uittreksels uit M.Dicks, Die Abtei Camp am Niederrhein.

63.

Tekst van een Latijnse oorkonde waarin als getuige optreedt A.v.Haren, schildknaap en
maarschalk van Westphalen, 1271.

64.

Tekst van een gedicht uit 1288 over de slag van Woeringen.

65.

Lijst van ambtslieden van Maas en Waal in de periode 1294-1621.

66.

Aantekening betreffende Jacob Mom, ambtsman van Maas en Waal.

67.

Lijst van belastingplichtige inwoners van Bergharen, overgenomen uit Schatterij van
den lande van Gelre 1369 (uitg. Haarlem 1903).

68.

Tekst van twee oorkonden uitgevaardigd door Willem van Druten, dijkgraaf in Maas en Waal,
waarin melding wordt gemaakt van een schut in het kerspel van Haren, 1390, 1392.

69.

Regesten van l6e-eeuwse akten van overdracht van gronden te Bergharen.

70.

Tekst van een aanbeveling tot benoeming van een nieuw lid van het schepencollege.

71.

Brieven van broeder Arnoldus te Meersel-Dreef (B), 1938.

72.

Brief van H. Kohlbrugge te Utrecht, 1937.

73.

Brieven van L.v.d.Vaart te 's-Hertogenbosch, 1938.

74.

Brieven van frater Theodardus te Oss aan de pastoor van Bergharen, 1936-1938.

75.

Artikel in De Gelderlander over een Romaanse doopvont in de RK kerk te Bergharen,
1938.

76.

Artikel in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant over de Ned .Herv. kerk te Leur,
1938.

3.2.4 Periode 1 7 e en 18e eeuw
77.

Lijst van pastoors van Ravenstein, Horssen en Hernen van 1616 tot 1814.

78.

Afschrift uit 1632 van een oorkonde waarin de Staten,van Gelderland de overdracht
bevestigen van goederen en tienden in het Ambt van Maas en Waal door de abdij van
Camp.

79.

Afschrift van een brief van Ludovicus Toebast, hervormd predikant te Bergharen, aan de
Landschrijver, 1641.

80.

Afschrift van een oorkonde uit 1670, uitgevaardigd door Johanna gravin van Bronckhorst
Batenburch, betreffende de dijkschouw te Horssen en te Leur.

81.

Afschrift van een akte van tolhëffing uit 1687 betreffende de tol te Bergharen.

82.

Akte van obligatie waarbij de echtelieden Tijs Derks en Beatrix Fransen verklaren een som
geld schuldig te zijn aan de Armen van Bergharen, 1769.
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83.

Stukken betreffende de terugbetaling van een lening door de erfgenamen van Tijs Derks en
Beatrix Fransen aan de Armen van Bergharen, 1810-1821.
,

84.

Verslag van een openbare verkoping van vijf kampen haver te Altforst voor een onbekende
eigenaar, 1663.

85.

Uittreksel uit het memorieboek van het klooster Bethlehem te Haren bij Megen over het
ontvangen van dreigbrieven, 1713.

3.2.5

Nieuwe tijd

86.

Stukken betreffende de overdracht van een stuk grond genaamd de Elsholt met de
Wolffsdonck te Bergharen, 1793-1808.

87

Lijst van rampen die te Bergharen hebben plaats gevonden van 1795 tot 1925.

88

Kaart van de gemeente Bergharen, 1867.

89

Afschrift van Eene korte uitlegging der tiendmaaltijden, door J. in de Betouw,
Nijmegen 1814.

90

Afschriften van brieven en circulaires van de prefect van het Departement des
Douches du Rhin aan de maire van Hernen en Leur betreffende de samenstelling van
de gemeenteraad enz., 1810.

91

Circulaires van de Prefekt van het Departement des Bouches du Rhin aan de maires
van het departement naar aanleiding van de politieke toestand, 1811-1813.

92

Circulaires van de Gouverneur van de provincie Gelderland aan de burgemeesters in
de provincie naar aanleiding van de politieke toestand, 1814-1818.

93

Twee uittreksels uit het doopregister van de hervormde gemeente te Hernen,
afgegeven door J.F.Gobius du Sart, predikant van Bergharen en Hernen in 1810.

94

Brieven van de Commissaris van het kwartier van Nijmegen aan de burgemeester van
Hernen en Leur betreffende kerkelijke zaken, 1814-1817.

95

Brieven van de Gouverneur van de provincie Gelderland en van de districtskommissaris van Maas en Waal aan de burgemeester van Bergharen betreffende het
verlenen van gratificaties aan de RK geestelijkheid en een rijksbijdrage in de bouw van
een RK kerk te Bergharen, 1818-1830.

96

Stukken betreffende N.A.J.Huybers, pastoor te Bergharen van 1920 tot 1935.

97

Aantekening betreffende Henricus van de Sand, pastoor te Bergharen, 1932.

98

Stukken betreffende dominee Veen, overleden te Bergharen in 1931.

99

Aantekeningen bij het beroepen van een predikant te Bergharen in 1934.

100

Aantekeningen betreffende de Ned.Herv. pastorie van Bergharen, 1939.

101

Stukken betreffende de openbare verkoping van de z.g. pastorie-tienden onder Leur op
24 juli 1817 en de daarop volgende verpachting der tienden.

102

Verklaringen afgelegd voor de Commissie van Onderstand door inwoners van de
gemeente Bergharen, 1817.
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103

Verklaringen afgelegd voor de Commissie tot Onderstand door inwoners van de
gemeente Leur en Hernen, 1817.

104

Verklaringen afgelegd voor de Commissie van Onderstand in de voormalige
gemeente Leur en Hernen, 1822.

105

Begroting van de gemeente Bergharen voor het jaar 1811, goedgekeurd door de
onderprefect van het arrondissement Nijmegen op 12 maart 1811.

106

Dorpszettingen van het kerspel Bergharen over de jaren 1817,1821 en 1832.

107

Stukken betreffende openbare aanbestedingen door het gemeentebestuur van
Bergharen c.q. het polderbestuur van de dorpspolder Bergharen, 1818-1844.

108

Begroting der kosten van de herstelwerkzaamheden aan het dorpsuurwerk te Hernen,
opgemaakt te Leuth in 1835.

109

Notariële akte waarbij Geurt van Elck en Hendrina van Welie wonende te Deest een
perceel weiland te Winssen verkopen aan Petronella Elsen, weduwe van Dominicus
Huibers Verploegen wonende te Winssen, 1822.

110

Militair zakboekje en andere bescheiden van de zouaaf Jan Weeren uit Bergharen,
1866-1868, 1891.

111

Processen-verbaal opgemaakt door J.H.v.Koolwijk, burgemeester van de gemeente Horssen,
naar aanleiding van bijzondere voorvallen in zijn gemeente, 1867, 1869.

112

Brief van de officier van justitie te Nijmegen aan de burgemeester van Horssen betreffende de
overbrenging van een krankzinnige, 1869.

113

Tekeningen voor de bouw van een nieuwe kerk te Bergharen.

114

Afschrift van een brief van L.v.d.Heuvel aan een onbekende over het aannemen van
vaste familienamen in de Franse tijd, 1931 .

115

Memorie betreffende de verandering van de familienaam Claassen in Van den Broek.

116

Reglement en ontwerp-program bestemd voor de RK Kiesverenigingen, 1927, 1929.

117

Collectelijsten t.b.v. de RK universiteit voor de parochie Bergharen, 1927-1933.

118

Aantekening betreffende het omzetten van openbaar in bijzonder onderwijs te Bergharen.

119

Aantekening betreffende A.W.Hendriks, Bergharens dorpstype, 1933.

120

Notitie betreffende de bestemming van een stuk grond te Bergharen genaamd de Veem,
1934.

121

Correspondentie met prof.J.Kohlbrugge te Zeist, 1935, 1937.

122

Artikel in De Gelderlander over het kasteel van Hernen en de oprichting van de Stichting
Gelderse Kastelen, 1940.

123

Circulaire n.a.v. het onderbrengen van het kasteel Hernen in de Stichting Vrienden der
Gelderse Kastelen, 1940.

124

Programmaboekje van het openluchtspel De Verloren Zoon, opgevoerd te BenedenLeeuwen.
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4 Stukken betreffende zijn belangstelling voor Bergharen als bedevaartplaats
125

Afschrift van een testament gepasseerd voor schepenen van Oss op 20 maart 1561,
waarin sprake is van een bedevaart naar O.L.Vrouw van Bergharen.

126

Exemplaar van de St.Jans Klokken met artikel over de geschiedenis van Bergharen als
bedevaartplaats, 1923.

127

Exemplaar van de Wijchensche Courant met artikel over de opleving van Bergharen als
bedevaartplaats, 1926.

128

Stukken betreffende het Mariaspel, opgevoerd op de Kapelberg te Bergharen, 1939.

129

Artikel in het Weekblad van de Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond over het
Mariaspel, opgevoerd te Bergharen, 1939.

130

Programma van de 5de bedevaart naar Bergharen van de Jonge Wacht en de Jonge
Werkman te Druten, 1939.

131

Ontwerp voor een toespraak voor het Kapelcomité aangaande de oprichting van een
nieuwe Mariakapel te Bergharen, 1940.

132

Stukken betreffende de Broederschap van O.L.Vrouw ter Nood Gods, gevestigd te
Bergharen, 1941, 1942.

133

Brief van pastoor R.L.Loverbosch van Bergharen over het plan tot het bouwen van een
nieuwe kapel op de Kapelberg.

134

Stukken betreffende het houden van bedetochten naar de Kapelberg te Bergharen, 1946.

135

Foto's, tekeningen en prenten van de Kapelberg te Bergharen.

136

Kopie van een artikel over de heilige linde te Bergharen in de Geldersche Volks-Almanak van
1839.

137

Tekst van enige oude Marialiederen.

138

Reproductie van een schilderij voorstellende Maria als de Moeder van Smarten.

139

Artikel van Antoon Coolen in De Maasbode over de bedevaartplaats Ornmel, 1939.

140

Brochure over O.L.Vrouw van Fatima.

5 Stukken betreffende zijn activiteiten in oorlogstijd
141

Tekst van een dagorder van prins Bernhard gericht tot het ondergrondse verzet, 1944.

142

Brief van mevr. R. van den Brink te Wageningen aan mevr. Luske, 1944.

143

Lijst van inwoners van Bergharen die in de tweede wereldoorlog gedwongen werden in
Duitsland te werken.

144

Brieven van C. Clerx te Nijmegen, 1946, 1947.

145

Kopie van een Britse oorkonde, toegekend aan L.v.d.Heuvel wegens hulp aan geallieerd
personeel gedurende de bezettingstijd.
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146

Felicitatiebrief van P.J.W. Küsters bij het ontvangen van een onderscheiding voor hulp aan de
geallieerden tijdens de bezetting, 1947.

6 Stukken betreffende zijn publicaties
147

Open brief in De Maas en Waler van de gemeentesecretaris van Bergharen aan zijn
e
ambtgenoot te Ewijk, 21 mei 1921 2 blad..

148

Ingezonden stuk van L.v.d.Heuvel in de Wijchensche Courant over de Schaarsche
e
Brug onder Bergharen, 15 october1927 3 blad..

149

Artikel in De Gelderlander betreffende de geschiedenis van Bergharen en omgeving door
L.v.d.Heuvel, 1940.

150 – 151a

Manuscripten boekje Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods te Bergharen.

150

Manuscripten Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods te Bergharen, 1937.

151

Getypte versie , 1937.

151a

Getypte versie door: L. van den Heuvel, 1937.

NB Het boekje “Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods te Bergharen” ontbreekt.
152

Correspondentie met E. van Aelst te Maastricht betreffende de uitgave van het boekje
O.L.Vrouw ter Nood Gods te Bergharen, tevens betreffende oudheidkundige vondsten, 1937.

153

Brieven ontvangen naar aanleiding van de uitgave van het boekje Onze Lieve Vrouw
ter Nood Gods te Bergharen, 1938.

154-159 Artikelen verschenen in diverse bladen naar aanleiding van de uitgave van het boekje
O.L.Vrouw ter Nood Gods te Bergharen.
154
De Gelderlander 7-5-1938.
155
De Gelderlander 13-5-1938.
156
Maas en Waal Vooruit 19-5-1938.
157
Maas en Waal Vooruit 23-6-1938.
158
Maas en Waal Vooruit 25-5-1939.
159
Tik Tak (bijvoegsel Volkskrant) 3-6-1939.
160

Brief van pater A. van Koningsbrugge te Wittem, 1938.

161

Brieven van frater Valentinus te Alverna, 1938.

7 Diversen
162

Twee artikelen betreffende het slot te Batenburg en het kasteel en de kerk te Ressen
(overdruk uit Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, dl XXVI en dl XXXIX).

163

Exemplaar van de Maasbode waarin de tekst van een pauselijke encycliek, 1937.

164

Reeks artikelen uit De Reclame-Bode over het kasteel van Oijen, 1938.

165

Artikelen van frater Theodardus in De Kerkklokken voor Oss over oude kronieken
van Oyen, 1938.
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166

Exemplaar van 't H. Land, uitgave der Heilig-Land-Stichting, februari 1938.

167

Twee krantenartikelen over een boerderijbrand te Horssen,MAWA Maas en Waalsch
Nieuws en Advertentieblad,23-06-1939.

168

Exemplaar van het Orgaan van de Christelijke Organisatie van Kleine Zelfstandige
Boeren (oprichter Alph. Bouwman), 1939.

169

Exemplaar van Onze Universiteit, maandblad van het Centraal Comité voor de R.K.
Universiteit, 22-03-1947.

170

Vier exemplaren van de Wijchensche Courant waarin Een Week-praatje door J.Kitslaar,
1927, 1929.

171

Twee exemplaren van De Maas en Waaler, 1927, 1929.

172

Enige exemplaren van De Gelderlander, 1936, 1937, 1939.

173

Diverse foto's, tekeningen en prenten.

174

Magazijnlijst samengesteld door L.v.d. Heuvel (1995).NB Manuscript.

175

Rouwbrief en bidprentje van zijn zoon Jan van den Heuvel, overleden 14 januari 2017 te Oss.
NB Hij heeft het archief van zijn vader geschonken aan de Historische Vereniging
Tweestromenland.

8 Inventaris
176
177

Inventaris Collectie L. v.d.Heuvel gem. secretaris Bergharen door H.v.Bommel, Wijchen 1995.
Inventarislijst archief L.v.d. Heuvel gem. secretaris Bergharen d.d. 19 september 2017.
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