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Ten Geleide

Egidius Johannes Josephus van der Heijden (1885-1941)
Van der Heijden werd geboren te Gouda en studeerde rechten in Utrecht, waar hij in 1908 met lof doctoreerde op het
proefschrift De ontwikkeling van de Naamlooze Vennootschap in Nederland vóór de codificatie. Hij was advocaat en
procureur in Rotterdam en werd in 1923, bij de oprichting van de Katholieke Universiteit, in Nijmegen benoemd tot
hoogleraar in het burgerlijk recht, handelsrecht en oud-vaderlands recht. Voor de Nederlandse rechtshistorie is zijn
Aanteekeningen bij de geschiedenis van het Oud-Vaderlandsche recht, 1933-1938, van belang. Ook op het gebied van
het burgerlijk recht heeft hij veel gepubliceerd, vooral over handelsrecht. Zijn hoofdwerk is het Handboek voor de
Naamlooze Vennootschap uit 1929. Hij was mede-oprichter en redacteur van het tijdschrift De naamlooze vennootschap.
Hij stichtte de Rota Carolina, een praktische oefenschool voor studenten die de advocatenpraktijk wilden gaan
uitoefenen, een unicum in Nederland. Van der Heijden was ook een goed bestuurder van de Universiteit, waarvan hij in
1933 ook rector magnificus was en hij bemoeide zich als geen ander met de studenten.
Bron: KDC Knipselcollectie, In Memoriam door P.W. Kamphuisen.
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0.Beeld en geluid.
Bevat 10 stukken
1.Aantekeningen ten behoeve van zijn proefschrift #De ontwikkeling van de
Naamlooze Vennootschap vóór de Codificatie# [1908]
2.Proefschrift #De ontwikkeling van de Naamlooze Vennootschap vóór de
Codificatie# [1908]
3.Correspondentie over de voorbereiding en uitgave van zijn proefschrift #De
ontwikkeling van de Naamlooze Vennootschap vóór de Codificatie# 1908
4-5.Stukken betreffende het #Handboek voor de Naamlooze Vennootschap naar
Nederlandsch Recht# [1929]
Bevat 2 stukken
4.Voorwerk tot en met hoofdstuk vier
5.Hoofdstuk vijf tot en met het Slot
6.Overdrukken van artikelen uit #De Naamlooze Vennootschap# 1925-1939
7.Artikelen in #De Hanzebode, De Nieuwe Eeuw, Rechtsgeleerd Magazijn, Annuals de
Droit commercial français, étranger et international, Rechterlijke Beslissingen# en
het #Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie# 1922-1936
8.Herdenkingsartikelen en necrologieën in diverse kranten betreffende pater H.
Ermann (1922), de Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging (1929), G. Vlug (1932),
W.L.P.A. Molengraaff (1932), J.H.P.M. van der Grinten (1932), Katholieke Universiteit
Nijmegen (1932) en mgr. A.F. Diepen (1934) 1922, 1929, 1932, 1934
9.Inleiding "Lekenapostolaat op wereldlijk terrein" ten behoeve van de Zesde
Limburgsche Sociale Studieweek, gehouden op Rolduc te Kerkrade 1930
10.Artikelen in diverse studentenperiodieken 1906-1935
11.Overdrukken van diverse artikelen, redevoeringen en praeadviezen 1906-1938
12.Brieven aan het #Weekblad van het Recht# 1918, z.j
13.Overdrukken van boekrecensies uit #De Naamlooze Vennootschap# 1923-1939
14.Overdrukken van boekrecensies uit #De Nieuwe Eeuw# 1924
15.Kranteartikelen houdende boekrecensies uit #De Maasbode# 1923-1936
16.Overdrukken van boekrecensies uit het #Rechtsgeleerd Magazijn# en #Themis#
1929-1936
17.Overdrukken van boekrecensies uit het #Historisch Tijdschrift# 1929-1935
18.Overdrukken van boekrecensies uit het #Tijdschrift voor Rechtsgeleerdheid#
1933-1937
19.Overdrukken van boekrecensies uit het #Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt
en Registratie# 1924-1933
20.Aantekeningen ten behoeve van en het gepubliceerde verslag van diverse lezingen
over studie en universiteit, gehouden voor diverse studenten- en
universiteitsverenigingen 1909-1939
21.Aantekeningen ten behoeve van een redevoering over Serlands "Historie" [1910],
z.j
22.Stukken betreffende de redevoering "Arbeids-Contract en Scheidsgerechten",
uitgesproken voor de algemene vergadering van de Algemeene RK Propaganda
Club Leo XIII op 8 december 1910
23.Aantekeningen ten behoeve van de redevoering "De staatszorg in deze tijden. Haar
noodzakelijkheid en gevaar", uitgesproken voor de RK Vrouwenbond op 18
december 1917
24.Aantekeningen ten behoeve van de redevoering "De nieuwe Duitsche Grondwet",
uitgesproken voor de RK Studenten Vereeniging St. Laurentius 1920
25.Aantekeningen ten behoeve van de redevoering "Democratie en Parlement",
uitgesproken voor de Rotterdamse RK Kiesvereeniging Recht en Orde op 11 maart
1920
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26.Stukken betreffende de redevoering "Fausts Stervensuur" over het boek #Der
Untergang des Abendlandes# door O. Spengler, uitgesproken voor de Utrechtse RK
Studenten Vereeniging Unitas op 28 oktober 1921
27.Aantekeningen ten behoeve van een redevoering, uitgesproken bij gelegenheid van
de opening van de RK Hogere Burger School (HBS) te Rotterdam op 4 september
1923
28.Aantekeningen ten behoeve van de redevoering "Het wezen van de
geestverwantschap", uitgesproken op de Vlaamse Congressen te Aalst (België) op
10 augustus 1924
29.Redevoering "Rechtsdogmatiek", uitgesproken voor de algemene ledenvergadering
van de Leidse RK Studenten Vereeniging Sanctus Augustinus op 29 mei 1931
30.Aantekeningen ten behoeve van een redevoering voor de Notarieele Debating Club
Arnhem op 21 januari 1932
31.Stukken betreffende twee gelijksoortige redevoeringen over gezag en vrijheid,
uitgesproken op de Kaderdag van de RK Staatspartij (RKSP) te Amersfoort op 30
juli, en tijdens de Negende Limburgsche Sociale Studieweek op Rolduc te Kerkrade
van 6-8 augustus 1933
32.Aantekeningen ten behoeve van de redevoering "Het bestuur der NV", uitgesproken
voor de Broederschap der Candidaat Notarissen te Deventer op 27 oktober 1934
33.Stukken betreffende de redevoering "De ontwikkeling van de middeleeuwse
dingtaal", uitgesproken op het Vierde Congres van Nederlandse Historici te 'sGravenhage op 31 oktober 1938
34.Aantekeningen ten behoeve van diverse, niet nader aan te duiden, redevoeringen
z.j
35.Brief van de redactie van #Vox Carolina# over een geschil tussen de redactie en
moderator C. Hoogeweegen SJ. Met bijlagen 1937
36.Correspondentie met de studenten, Bernard Röling en Huib Schroeders te 'sHertogenbosch, over het boek #Kort begrip van het Oud-Vaderlandsche Recht#
door prof.mr. A.S. de Blécourt. Met bijlagen. 1926, 1933
37.Plattegrond van het oude en nieuwe gebouw van de Nijmeegse Studenten
Vereeniging (NSV) Carolus Magnus 1933
38.Correspondentie over de oprichting en activiteiten van de Politieke Klub der
Nijmeegsche Studenten 1935-1939
39.Nota's van de Politieke Klub der Nijmeegsche Studenten 1935-1939
40.Roosters van de zittingen van de Notariële Staatscommissie 1932-1937
41.Stukken betreffende het voorzitterschap van de Nijmeegse RK Kiesvereeniging
Recht voor Allen 1925
42.Stukken betreffende de rechtspositie van de vrouw 1922-1925
43.Schriftjes met de vertaling van het boek #The Flying Sun# door G.K. Chesterton
1923
44.Kranteartikelen en aantekeningen ten behoeve van een studie naar het Zionisme
1909-1910
45.Stukken betreffende de verhouding tussen wijsbegeerte en de rechtswetenschap
1922-1929
46.Aantekeningen over de geschiedenis van de beoefening van de rechtswetenschap
in Nederland z.j
47.Necrologieën betreffende Van der Heijden 1941-1950
48.Stukken betreffende zijn overlijden op 24 mei 1941
49.Correspondentie over de uitgave van zijn verzamelde geschriften, met medewerking
van zijn schoonzoon J.M.L.T. Cals 1941-1942
50.Brieven van en aan F. van Dievoet over Van der Heijden. Met bijlage 1942
51.Foto's, spotprenten en bidprentjes van Van der Heijden 1926, 1931-1933, 1941
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