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1. Inleiding 
 

1.1. Geschiedenis van de N.V.L 

 

1.1.1. De landelijke vereniging 

 
Al vóór de totstandkoming van de Wet tot bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen van 23 april 
1936 (Staatsblad no. 302) werden er van particuliere zijde pogingen ondernomen om op 
luchtbeschermingsgebied werkzaam te zijn. Zo werd op 12 mei 1933 de Studievereeniging voor 
Luchtbescherming opgericht. Bij K.B. no. 70 van 7 maart 1936 werden de statuten gewijzigd en werd de 
Studievereeniging voortaan Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming genoemd. Het secretariaat 
van de vereniging was gevestigd te Den Haag.1 
 
De N.V.L. stelde zich ten doel het bevorderen van de kennis, voorbereiding en uitvoering van maatregelen, 
zomede de medewerking daaraan, tegen de gevolgen van aanvallen uit de lucht, alsmede van de 
volkenrechtelijke beschermingsmiddelen tegen een luchtoorlog i.v.m. internationale rechtsontwikkeling.2 
 
Dit doel trachtte zij te bereiken door:  
- het opwekken van de belangstelling voor de luchtbescherming;  
- het propageren en ondersteunen van de zelfbescherming;  
- het oprichten van plaatselijke afdelingen en studiekringen;  
- het oprichten, in stand houden en oefenen van groepen van personen die werkzaamheden op het gebied 
van de luchtbescherming hebben te verrichten;  
- het houden van bijeenkomsten, oefeningen, demonstraties en tentoonstellingen;  
- het samenwerken met, het steunen en raadplegen van verenigingen en groepen, die rechtstreeks of 
zijdelings op hetzelfde gebied een afzonderlijke taak hebben te vervullen;  
- het in studie nemen van bepaalde onderwerpen;  
- het geven van voorlichting en adviezen;  
- het aanleggen en in stand houden van een bibliotheek, een archief en een verzameling van 
tentoonstellingsmateriaal.3 
 
De vereniging bestond uit leden, buitengewone leden, begunstigers en ereleden. De jaarlijkse contributie 
bedroeg voor buitengewone leden tenminste / 1,-, voor leden tenminste / 2,50 en voor begunstigers 
tenminste / 10,-per jaar.4 
 

1.1.2. Conflict met regering en reorganisatie 

 
Eind 1939 ontstond er een conflict tussen de regering en de N.V.L., waarin de minister van Binnenlandse 
Zaken alle relaties met het hoofdbestuur verbrak. Als gevolg van dit conflict kwamen op 13 april 1940 een 
aantal afdelingen bij elkaar in Utrecht, om te bepalen welk standpunt er diende te worden ingenomen op de 
buitengewone algemene vergadering van 27 april. Om een einde aan het conflict te maken werd besloten 
een motie in te dienen, waarin geëist werd dat alle leden van het Hoofdbestuur en bloc zouden aftreden. 

                                                      
1 A.G.H., Archief Gemeentesecretarie Heerlen (A.Gs.H.), Z 354 Luchtbeschermingsdienst; Lidmaatschappen en tentoonstelling, 

Statuten en huishoudelijk reglement van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming, goedgekeurd bij K.B. 7 maart 
1936, no. 70 

2 A.G.H., Archief Gemeentesecretarie Heerlen (A.Gs.H.), Z 354 Luchtbeschermingsdienst; Lidmaatschappen en tentoonstelling, 
Statuten en huishoudelijk reglement van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming, goedgekeurd bij K.B. 7 maart 
1936, no. 70 

3 A.G.H., Archief Gemeentesecretarie Heerlen (A.Gs.H.), Z 354 Luchtbeschermingsdienst; Lidmaatschappen en tentoonstelling, 
Statuten en huishoudelijk reglement van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming, goedgekeurd bij K.B. 7 maart 
1936, no. 70 

4 A.G.H., Archief Gemeentesecretarie Heerlen (A.Gs.H.), Z 354 Luchtbeschermingsdienst; Lidmaatschappen en tentoonstelling, 
Statuten en huishoudelijk reglement van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming, goedgekeurd bij K.B. 7 maart 
1936, no. 70 
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Tevens moest er een commissie benoemd worden die tijdelijk het afgetreden Hoofdbestuur zou vervangen 
en zou onderzoeken op welke wijze de N.V.L. diende te reorganiseren.5 
 
Deze motie werd op de algemene vergadering van 27 april 1940 te Utrecht aangenomen. Het zittende 
bestuur stelde zijn zetels beschikbaar en er werd een Contact-Commissie benoemd, waarin namens 
Limburg de heer Voncken zitting had. Deze commissie kreeg als taak om zo snel mogelijk het contact met 
het ministerie van Binnenlandse Zaken te herstellen en een reorganisatie van de N.V.L. voor te bereiden. 
Het contact met het ministerie werd al spoedig hersteld en daarmee het conflict opgelost. Ook werd de taak 
van het N.V.L. beperkt tot "de zelfbescherming achter de huisdeur". Alles wat daarvoor en daarbuiten viel, 
kwam voor rekening van de Rijksinspectie voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen. De 
N.V.L. kreeg nu als taak:  
- het voeren van de algemene verenigingsadministratie;  
- het organiseren van tentoonstellingen;  
- het eventueel verlenen van propagandistische steun aan de afdelingen;  
- het verzorgen van de uitgaven van het orgaan "Luchtgevaar";  
- het geven van uitvoering aan de aanwijzingen, welke de Inspectie zal geven t.a.v. de algemene 
voorlichting.6 
 
Op 8 augustus 1940 werd de Contact-Commissie als voorlopig bestuur gekozen. In dit bestuur hadden 
vertegenwoordigers van de provincies zitting. Limburg werd vertegenwoordigd door de heer Voncken.7 Voor 
zover bekend heeft Voncken deze functie tot 1943 vervuld. 
 

1.1.3. De afdeling Heerlen 

 
Vanaf de goedkeuring van de statuten en daarmee het functioneren van de Vereeniging werd de 
burgemeesters gevraagd om in hun gemeente ook een afdeling op te richten. Deze afdeling had als taak:  
- te trachten een zo groot mogelijk aantal personen aktief bij de zelfbescherming te betrekken;  
- door het beleggen van propaganda-avonden en het organiseren van lezingen in haar rayon belangstelling 
op te wekken voor het vraagstuk luchtbescherming in het algemeen en de zelfbescherming in het bijzonder;  
- in overleg met en naar aanwijzingen van de burgemeester/hoofd van de luchtbeschermingsdienst deze 
behulpzaam te zijn bij de organisatie van de hulpdienst.8 
 
In de gemeente Heerlen werd de eerste aanzet om tot oprichting van een vereniging voor luchtbescherming 
te komen gegeven tijdens een vergadering van de luchtbeschermingsdienst op 1 april 1938. Deze 
bijeenkomst werd belegd om te komen tot "voorbereiding van maatregelen tot doelmatige bescherming der 
burgerbevolking tegen luchtgevaar ingeval van oorlog". Besloten werd tot de oprichting van een 
"luchtbeschermingsvereeniging voor de burgerij". De heer Goossens, ontvanger der Rijksbelastingen, werd 
voorlopig secretaris en nam de taak op zich de oprichting van een vereniging voor te bereiden.9 
 
Allereerst werd er een Comité in het leven geroepen ter definitieve oprichting van een vereniging. Het 
Comité kwam op 17 oktober 1938 voor het eerst bijeen. Tijdens deze vergadering werd tevens besloten tot 
oprichting van een Comité van Aanbeveling en Steun, en aansluiting te zoeken bij de N.V.L., daar dit grote 
voordelen met zich meebracht. Ook werd er een voorlopig bestuur geïnstalleerd.10 
 
Het Comité nodigde een groot aantal ingezetenen uit voor de oprichtingsvergadering van de afdeling 
Heerlen op 14 november 1938. Voorts werd hun verzocht zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling en 
Steun.11 In dit Comité hadden vooraanstaande inwoners van de gemeente Heerlen zitting. Het had ten doel 
de deelname van de bevolking aan het werk van de vereniging te bevorderen. 
 
Tevens werd er een College van Advies ingesteld om het bestuur met deskundige en technische adviezen 
ter zijde te staan.12 

                                                      
5 Inv. nr. 5. 
6 Inv. nr. 5. 
7 Inv. nr. 5. 
8 A.G.H., A.Gs.H., Z 354, De plaatselijke organisatie van de zelfbescherming tegen luchtaanvallen, in: Luchtgevaar no. 2/II, 1936. 
9 Archief Luchtbeschermingsdienst der gemeente Heerlen, inv. nr. 1. 
10 Inv. nr. 43. 
11 A.G.H., A.Gs.H., Z 354, schrijven van het hoofd van de Luchtbeschermingsdienst aan een aantal ingezetenen, 8 november 1938. 
12 Inv. nr. 51. 
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Tijdens de oprichtingsvergadering werd er een voorlopig bestuur gekozen, bestaande uit mr. F.B.M. Wobbe, 
voorzitter, ir. L.H. Sauter, onder-voorzitter, M.J. Goossens, secretaris-penningmeester, mr. J.M.W. Camps, 
Louis Hennen, E.A.J. Nijst en drs. Voncken.13 
 
De eerste taak van het nieuwe bestuur was het opstellen van een afdelingsreglement dat op 15 december 
1938 door het bestuur van de N.V.L. te 's-Gravenhage werd goedgekeurd.14 
 
Tevens werd besloten tot oprichting van een bureau waar iedereen inlichtingen kon ontvangen inzake 
luchtbescherming en waar zoveel mogelijk het administratieve werk kon worden verricht. Hiervoor werd een 
administratieve kracht aangesteld.15 
 
Op 24 augustus 1939 werd Voncken benoemd tot secretaris, nadat hij al geruime tijd deze functie van de 
heer Goossens had waargenomen.16 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 februari 1940 werd een definitief bestuur gekozen, 
bestaande uit de heren Van der Does, Logister, Nijst, Penners, dr. Timmers, Voncken, mr. Wobbe, Dörr, 
Van Lier, De Rouw, Klinkers en J. Dovermann.17 Na enige tijd trok mr. Wobbe zich als voorzitter terug en 
werd hij m.i.v. december 1940 opgevolgd door dr. Timmers.18 
 
In 1942 werd besloten tot een nieuwe organisatievorm. De voorzitter werd nu verantwoordelijk gesteld en 
niet meer het hele bestuur. Ook kreeg de voorzitter zitting in de staf van het hoofd Luchtbeschermingsdienst 
en werd hij bijgestaan door een plaatsvervanger en een Raad van Advies. Omdat dr. Timmers afzag van 
voortzetting van het voorzitterschap werd dr. Hollman benoemd tot nieuwe voorzitter.19 
 
In maart 1953 werd besloten tot opheffing van de afdeling, omdat de overheid op geen enkele manier 
rekening hield met de N.V.L. Alle werkzaamheden die voorheen door de N.V.L. werden verricht, waren 
overgenomen door de Bescherming Burgerbevolking. De definitieve afrekening vond plaats in augustus 
1965.20 
 

1.1.4. Het Territoriaal Verband Zuid-Limburg 

 
Bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 19 augustus 1938, no. 21652, afd. B.B. werd 
een commissie ingesteld om een onderzoek te verrichten naar de taak en de werkwijze van de N.V.L. Begin 
1939 legde de commissie haar bevindingen neer in een rapport, genoemd het Rapport Quarles van Ufford 
en zij kwam tot de conclusie dat de N.V.L. met name een grondige wijziging op organisatorisch gebied 
moest doormaken. Daarbij moest de burgerij uit de gemeente of de streek in verenigingsverband gebracht 
worden; plaatselijk, gewestelijk en landelijk. De commissie stelde daarbij o.m. voor om de afdelingen te 
verenigen in territoriale verbanden.21 
 
Naar aanleiding van dit rapport werd er op 6 mei 1939 in Maastricht een vergadering belegd met 
vertegenwoordigers van de afdelingen om tot oprichting van een territoriaal verband te komen. Er werd een 
"Commissie van voorbereiding", met als taak het samenstellen van een reglement, benoemd. In deze 
commissie had zitting het bestuur van de afdeling Maastricht, aangevuld met de heren Bouman (Kerkrade) 
en Voncken (Heerlen).22 Er werd wel een voorlopig reglement ontworpen, maar dit werd nooit goedgekeurd. 
 
Volgens dit reglement omvatte het Verband alle Zuid-Limburgse afdelingen van de N.V.L. beneden de lijn 
Echt-Posterholt. Verplicht lid waren de plaatselijke afdelingen in Zuid-Limburg. De contributie bedroeg per 
jaar 5 cent per lid, aangesloten bij de plaatselijke afdeling. Het Verband had als taak het verrichten van alle 

                                                      
13 Inv. nr. 49. 
14 Inv. nr. 53. 
15 Inv. nr. 43. 
16 Inv. nr. 43. 
17 Inv. nr. 46. 
18 Inv. nr. 43. 
19 Inv. nr. 46. 
20 Inv. nr. 55. 
21 Rapport van de commissie, ingesteld bij beschikking van den minister van Binnenlandsche Zaken, dd. 19 augustus 1938, No. 21652, 

afd. B.B., inzake de taak en de werkwijze van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming, 1939. 
22 Inv. nr. 18. 
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werkzaamheden op het gebied van de luchtbescherming, overeenkomstig de doelstellingen van de N.V.L. 
Deze werkzaamheden bestonden onder meer uit het verkiezen van afgevaardigden voor de Algemene 
Vergadering van de N.V.L., het onderhouden van contact met het Hoofdbestuur en alle afdelingen, het 
opleiden en examineren van hoofdinstructeurs en instructeurs, en het oprichten van nieuwe afdelingen. Het 
Verband werd tijdens een bijeenkomst op 1 juli 1939 te Heerlen opgericht en de zetel werd gevestigd in 
Heerlen.23 
 
Tevens werd er een bestuur gekozen, bestaande uit J.Th. Bouman (Kerkrade), voorzitter, ir. A. Peek 
(Maastricht), vice-voorzitter, drs. Voncken (Heerlen), eerste secretaris, A. Coenen (Maastricht), tweede 
secretaris en J.J. Hoedemakers (Beek), penningmeester.24 
 
Het Territoriaal Verband heeft echter niet lang gefunctioneerd. Na het conflict van de N.V.L. met de regering 
in het voorjaar van 1940 is dit Verband niet meer in stand gehouden. In juni 1942 verleende de Commissaris 
voor niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen vergunning tot ontbinding en liquidatie van het 
Verband. Hiermee kwam officieel een einde aan het Territoriaal Verband Zuid-Limburg.25 
 

1.2. Geschiedenis van het archief 

 
Over de geschiedenis van het archief is weinig te zeggen. Ik gebruik de term archief, alhoewel hier sprake is 
van drie afzonderlijke archieven, omdat in eerste instantie deze archieven vermengd waren tot één archief. 
Ik kom hier bij het hoofdstuk Verantwoording van de inventarisatie op terug. In 1974 is bij het maken van 
een plaatsingslijst dit archief aangetroffen in het archief van de Luchtbeschermingsdienst van de gemeente 
Heerlen. Vermoedelijk heeft Voncken het opgenomen in het archief van de Luchtbeschermingsdienst. 
Behalve dat hij voor de N.V.L. werkte, was hij ook waarnemend hoofd van de Luchtbeschermingsdienst. 
Hoe dit archief geordend was, is moeilijk te achterhalen. Het bevat vooral correspondentie en zover ik heb 
kunnen nagaan was deze overwegend chronologisch geordend. 
 

1.3. Verantwoording van de inventarisatie 

 
Bij het inventariseren kwam ik tot de ontdekking dat hier niet sprake was van één archief. De heer Voncken 
bekleedde drie functies, te weten lid van het hoofdbestuur van de N.V.L., secretaris van het Territoriaal 
Verband Zuid-Limburg, en secretaris van de afdeling Heerlen van de N.V.L. Bij het uitoefenen van deze 
functies heeft Voncken dus in feite drie archieven gevormd. Deze archieven waren echter met elkaar 
vermengd en volgens het bestemmingsbeginsel heb ik ze daarom weer uit elkaar gehaald. Zoals gezegd 
bestond het archief c.q. de archieven vooral uit correspondentie. In de inventaris heb ik deze 
correspondentie niet chronologisch opgeborgen, maar in rubrieken. Ik heb dus een zaaksgewijze ordening 
toegepast. 
 
Een stempel van de N.V.L. is opgenomen in de collectie Tweede Wereldoorlog van het Thermenmuseum en 
kranteknipsels over de N.V.L. in het algemeen en de afdeling Heerlen in het bijzonder zijn opgenomen in de 
persberichtencollectie van de Archiefdienst Gemeente Heerlen. 
 
Bij het vernietigen heb ik mij gebaseerd op de Handleiding voor selektie en vernietiging van 
archiefbescheiden van Van Meerendonk. Vernietigd zijn onder meer geleidebrieven, waarvan de bijlagen 
ontbraken, declaraties, facturen, bevestigingen van ontvangst van bepaalde stukken, stukken betreffende 
contributie en abonnementen op het tijdschrift Luchtgevaar van de leden. 
 

1.4. Andere bronnen over Heerlen rond de Tweede Wereldoorlog 

 
Andere archieven van Heerlense instellingen en organisaties uit de periode rond de Tweede Wereldoorlog, 
gedeponeerd bij het stadsarchief Heerlen, zijn:  
- de Luchtbeschermingsdienst der gemeente Heerlen;  

                                                      
23 Inv. nr. 22. 
24 Inv. nr. 18. 
25 Inv. nr. 30. 
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- de archieven gevormd door C.G.N. Voncken bij zijn aktiviteiten voor de Nederlandsche Vereeniging voor 
Luchtbescherming (N.V.L.);  
- de Distributiedienst in de Kring Heerlen;  
- de Centrale Keuken;  
- de afdeling Heerlen van Winterhulp Nederland;  
- het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken in het ambtsgebied Heerlen;  
- de archieven van de 3e Compagnie Bewakingstroepen;  
- de afdeling Heerlen van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland;  
- het Bureau Huisvesting Geallieerde Troepen. 
 
Niet alle archieven van Heerlense afdelingen of onderdelen van organisaties uit de oorlogsjaren zijn 
bewaard gebleven. Zo ontbreken de archieven van de N.S.B., N.S.D.A.P., Duitse Politie, O.D., Repatriëring, 
N.V.D. e.d. Het is niet bekend waar deze archieven zijn gebleven. 
 
Een verhaal apart vormt het archief van de N.V.D. Het is aannemelijk dat dit archief zich in het archief van 
W.H.N. zou bevinden, daar de administratie van W.H.N. ook werkzaam was voor de N.V.D. Bij de 
inventarisatie is hier niets van gebleken. Alleen werd een dossier "Nederlandsche Volksdienst", met 
circulaires van het hoofdbureau, aangetroffen. 
 
Voor de bestudering van Heerlen in de Tweede Wereldoorlog kunnen onder meer nog de volgende 
archieven en verzamelingen worden geraadpleegd:  
Archiefdienst gemeente Heerlen: de archieven van de gemeentesecretarie Heerlen, Publieke Werken, 
gemeentepolitie, brandweer, en Documentatie Heerlen en omgeving, de bibliotheek en Persberichten 
Heerlen, met name rubriek 15; D.S.M.: het archief van de Staatsmijnen; Rijksarchief in Limburg: archief van 
de Oranje Nassaumijnen; R.I.O.D. en het Algemeen Rijksarchief: collecties en archieven met betrekking tot 
de Tweede Wereldoorlog; Rechterlijke archieven. 
 
Door de Archiefdienst zijn gedurende de Tweede Wereldoorlog de meeste van de in Heerlen geafficheerde 
bekendmakingen en propagandaplaten verzameld. De omschrijvingen hiervan zijn uit het bestaande 
kaartsysteem van de topografische atlas verzameld en overgenomen in de bijlage bij deze 
verzamelinventaris om de verwijzing naar de bij de Archiefdienst aanwezige bronnen voor de geschiedenis 
van Heerlen in en om de oorlog zo compleet mogelijk te maken. 
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2. Inventaris 
 

2.1. Archief gevormd door C.G.N. Voncken als lid van het algemeen bestuur voor Limburg 1939-
1942 

 

2.1.1. Stukken van algemene aard 

 
 1 Verslagen van de werkzaamheden van C.G.N. Voncken als lid van het algemeen 

bestuur voor Limburg, 1939-november 1942.  1 omslag 
N.B. verslag over 1940 ontbreekt 

 
 2 Notulen van het voorlopig Algemeen Bestuur, 1941.  1 omslag 
 
 3 Verslagen van de werkzaamheden van het algemeen bestuur over de maanden 

(december) 1940- oktober 1941 en over de maanden maart-oktober 1942, 1941-
1942.  1 omslag 
N.B. het verslag over september 1941 ontbreekt 

 

2.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

2.1.2.1. Organisatie landelijke vereniging 

 
 4 Statuten en huishoudelijk reglement. Met ontwerp, 1939.  1 omslag 
 
 5 Stukken betreffende aftreden van het algemeen hoofdbestuur en reorganisatie, 

1940.  1 omslag 
 
 6 Stukken betreffende het aanstellen en functioneren van de heer H. Tummers, 

hoofdinstructeur N.V.L. voor Noord-Limburg, 1942.  1 omslag 
 
 7 Stukken betreffende reorganisatie en instelling van een Raad van Advies, 1942.  1 omslag 
 
 8 Balans, 1942.  1 omslag 
 
 9 Financiële verslagen, juni 1942-oktober 1942.  1 omslag 
 

2.1.2.2. Taken landelijke vereniging 

 

2.1.2.2.1. Oprichting en beheer van afdelingen in Limburg 

 
 10 Correspondentie met het bureau der N.V.L. te 's-Gravenhage en de afdelingen in 

Limburg betreffende oprichting en samenstelling bestuur en stand van de 
werkzaamheden van afdelingen in Limburg, 1941-1943.  1 omslag 

 
 11 Brief aan het bureau der N.V.L. te 's-Gravenhage houdende advies over 

benoeming van D. van der Does tot hoofdinstructeur, 1942.  1 omslag 
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2.1.2.2.2. Voorlichting en fondswerving 

 
 12 Brief van het hoofd van het bureau der N.V.L. aan de leden van het algemeen 

bestuur betreffende liquidatie loterij, 1940.  1 stuk 
 
 13 Brief aan de procureur-generaal te 's-Hertogenbosch houdende verzoek een 

huiscollecte in Heerlen te mogen houden, 1941.  1 stuk 
 
 14 Correspondentie met de afdelingen in Zuid-Limburg betreffende organisatie van 

tentoonstellingen, 1941-1943.  1 omslag 
 
 15 Maandrapporten betreffende door H. Tummers, hoofdinstructeur N.V.L. Noord-

Limburg, verrichte werkzaamheden inzake propaganda N.V.L. in Noord-Limburg, 
januari 1942-november 1942.  1 omslag 

 
 16 Correspondentie met de afdelingen in Zuid-Limburg betreffende organisatie van 

cursussen, 1942-1943.  1 omslag 
 

2.2. Archief van het Territoriaal Verband Zuid-Limburg 1939-1942 

 

2.2.1. Stukken van algemene aard 

 
 17 Circulaires van het hoofdbestuur der N.V.L, 1939.  1 omslag 
 
 18 Agenda's en notulen bestuursvergaderingen. Met presentielijsten, 1939-1940.  1 omslag 
 
 19 Stukken betreffende kringvergadering op 19 oktober, 1940.  1 omslag 
 
 20 Verslagen van de werkzaamheden van het secretariaat, 1940.  1 omslag 
 

2.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

2.2.2.1. Het organisme 

 
 21 Stukken betreffende oprichting Territoriaal Verband Zuid-Limburg, 1939.  1 omslag 
 
 22 Huishoudelijk reglement. Concepten, 1939.  1 omslag 
 
 23 Brief van A.E.J. Peek te Maastricht betreffende toevoeging van een artikel aan het 

huishoudelijk reglement, 1939.  1 stuk 
 
 24 Brief van de directeur-secretaris der N.V.L. houdende een verzoekschrift inzake 

toekenning van een subsidie over 1940, ingediend bij Gedeputeerde Staten van 
Limburg, 1939.  1 stuk 

 
 25 Brief van de afdeling Sittard aan de besturen der plaatselijke afdelingen der 

Federatieve Verbanden in Noord-en Zuid-Limburg inzake vertegenwoordiging 
Limburg in de commissie, ingesteld ter oplossing van het conflict tussen regering 
en hoofdbestuur, 1940.  1 stuk 

 
 26 Brieven aan H. Tummers, secretaris van het Territoriaal Verband Noord-Limburg 

houdende mededelingen over de werkzaamheden van het Territoriaal Verband 
Zuid-Limburg, 1940.  1 omslag 
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 27 Brieven van de Federatie Noord-Limburg betreffende het aftreden van het 

algemeen hoofdbestuur, 1940.  1 omslag 
 
 28 Brieven aan de afdelingen betreffende het hervatten van de werkzaamheden van 

het Territoriaal Verband, 1940.  1 omslag 
 
 29 Brief van het hoofd van het bureau der N.V.L. te 's-Gravenhage betreffende 

moeilijkheden tussen het Noord-Limburgsch Verband en de afdeling Venlo, 1941.  1 stuk 
 
 30 Correspondentie met de commissaris voor Niet-commercieele Vereenigingen en 

Stichtingen inzake ontbinding en liquidatie van het Territoriaal Verband Zuid-
Limburg, 1942.  1 omslag 

 

2.2.2.2. Taken 

 

2.2.2.2.1. Oprichting en beheer van afdelingen 

 
 31 Circulaire van het bestuur van het Territoriaal Verband Zuid-Limburg aan de 

afdelingen houdende diverse mededelingen, 1939.  1 stuk 
 
 32 Brief van de Federatie Noord Limburgsche Afdeelingen der N.V.L. te Venlo 

houdende toezending van een lijst van plaatsen en gemeenten welke onder 
Noord-Limburg vallen, 1939.  1 stuk 

 
 33 Correspondentie met het hoofd van het bureau der N.V.L. te 's-Gravenhage 

betreffende oprichting afdelingen in Zuid-Limburg, 1939-1941.  1 omslag 
 
 34 Brieven van de afdelingen houdende informatie over oprichting, samenstelling 

bestuur, aantal leden en stand van de werkzaamheden, 1939-1941.  1 omslag 
 
 35 Brieven van het provinciaal bestuur van Limburg en de Federatie van Noord 

Limburgsche Afdeelingen der N.V.L. betreffende propaganda voor en de 
organisatie van zelfbescherming, 1940-1941.  1 omslag 

 
 36 Staten van gemeenten en afdelingen der N.V.L. in Zuid-Limburg, 1941-1942.  2 stukken 
 
 37 Lijsten van de afdelingen, z.d. en 1942.  1 omslag 
 

2.2.2.2.2. Voorlichting 

 
 38 Brief aan het secretariaat van de N.V.L. te 's-Gravenhage houdende informatie 

over een instructeurs-cursus te Heerlen, 1939.  1 stuk 
 
 39 Brieven van de afdelingen betreffende vertoning van de Nederlandsche 

Luchtbeschermingsfilm, 1939-1940.  1 omslag 
 
 40 Brieven van de afdelingen betreffende organisatie van instructeurs-cursussen, 

1939-1941.  1 omslag 
 
 41 Brieven van het hoofd van het bureau der N.V.L. te 's-Gravenhage betreffende 

instructeurs- cursussen, 1939-1941.  1 omslag 
 
 42 Brieven van de afdelingen betreffende organisatie van tentoonstellingen, 1941.  1 omslag 
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2.3. Archief van de afdeling Heerlen van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming 
1938-1965 

 

2.3.1. Stukken van algemene aard 

 
 43 Agenda's en (concept-)notulen bestuursvergaderingen. Met presentielijsten, 1938-

1949.  1 omslag 
 
 44 Verslag van de plaatsvervangend secretaris (C.G.N. Voncken), augustus-

september 1939.  1 stuk 
 
 45 Jaarverslagen, 1939-1941.  1 omslag 
 
 46 Notulen algemene ledenvergadering, 1940.  1 stuk 
 
 47 Circulaires van het hoofdbestuur der N.V.L, 1940.  1 omslag 
 
 48 Verslagen van de in Heerlen door hoofdinstructeur J. Dovermann verrichte 

werkzaamheden, 1940-1941.  1 omslag 
 

2.3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

2.3.2.1. Het organisme 

 

2.3.2.1.1. Oprichting en opheffing 

 
 49 Stukken betreffende oprichting van de afdeling Heerlen, 1938.  1 omslag 
 
 50 Stukken betreffende oprichting van het Comité van Aanbeveling en Steun, 1938.  1 omslag 
 
 51 Stukken betreffende instelling College van Advies, 1938.  1 omslag 
 
 52 Reglement. Concepten, [1938].  1 omslag 
 
 53 Brief van het secretariaat N.V.L. te 's-Gravenhage houdende goedkeuring van het 

reglement van de afdeling Heerlen, 1938.  1 stuk 
 
 54 Brief van de luchtbeschermingsdienst der gemeente Heerlen houdende 

instemming met het reglement van de afdeling Heerlen, 1938.  1 stuk 
 
 55 Stukken betreffende liquidatie, 1953-1965.  1 omslag 
 

2.3.2.1.2. Organisatie 

 
 56 Correspondentie met het secretariaat N.V.L. te 's-Gravenhage betreffende 

samenwerking met vrouwenorganisaties inzake gezinsbescherming, 1939.  2 stukken 
 
 57 Stukken betreffende door de afdeling Heerlen aan de onderafdelingen verstrekte 

geldelijke bijdragen, 1939-1941.  1 omslag 
 
 58 Stukken betreffende geldelijke bijdragen aan de afdeling Heerlen, 1939-1944.  1 omslag 
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 59 Brief aan de afdeling Den Haag houdende bezwaar tegen de voorgestelde 
statuten en huishoudelijk reglement van de N.V.L, 1940.  1 stuk 

 
 60 Brief van F.B.M. Wobbe houdende ontslagname als voorzitter van de afdeling 

Heerlen, 1940.  1 stuk 
 
 61 Correspondentie met de burgemeester betreffende samenstelling van het bestuur, 

1940.  1 omslag 
 
 62 Stukken betreffende het aan-en aftreden van bestuursleden, 1940-1944.  1 omslag 
 
 63 Brief aan het bureau N.V.L. te 's-Gravenhage houdende opgave 

bestuurssamenstelling, 1941.  1 stuk 
 
 64 Rapport van de commissie inzake controle van rekening en verantwoording van de 

penningmeester over het jaar 1939. Met overzichten inkomsten-uitgaven 1938 en 
1940, 1941 1 omslag 

 
 65 Brief van G.J.C.J. Eissens, districtsinspecteur voor de luchtbescherming te Vught 

betreffende organisatie plaatselijke afdeling Heerlen, 1942.  1 stuk 
 
 66 Brief aan de hoofdinspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen 

luchtaanvallen, afd. N.V.L. houdende opgave bestuurssamenstelling, 1942.  1 stuk 
 

2.3.2.2. Taken 

 

2.3.2.2.1. Oprichting en beheer van onderafdelingen 

 
 67 Lijsten van de vakken en wijken, z.d..  1 omslag 
 
 68 Adreslijsten van bestuursleden van de afdeling en de onderafdelingen, z.d. en 

1939.  1 omslag 
 
 69 Kaartsysteem van onderafdelingen, 1939.  1 omslag 

N.B. niet compleet en niet bijgewerkt 
 
 70 Circulaires van de afd. Heerlen inzake ledenwerving, 1939.  1 omslag 
 
 71 Brief aan het secretariaat N.V.L. te 's-Gravenhage betreffende oprichting van een 

aparte afdeling Treebeek, 1939.  1 stuk 
 
 72 Correspondentie met de onderafdelingen betreffende oprichting onderafdelingen, 

samenstelling bestuur en organisatie van cursussen, 1939-1940.  1 omslag 
N.B. zie ook inv. nr. 67 

 
 73 Stukken betreffende vaststelling van de grens tussen de onderafdeling 

Terwinselen en de afdeling Schaesberg, 1940.  1 omslag 
 
 74 Circulaires van de afdeling Heerlen aan de vak-, wijk-en blokhoofden houdende 

instructies, 1941-1942.  1 omslag 
 
 75 Lijsten van nieuwe leden en adreswijzigingen, 1942-1944.  1 omslag 
 

2.3.2.2.2. Voorlichting 
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 76 Circulaires van de afd. Heerlen betreffende luchtbeschermings-en 
zelfbeschermingsmaatregelen, 1938-1940.  1 omslag 

 
 77 Adreslijsten van de instructeurs en deelnemers aan een instructeurscursus, z.d. en 

1939.  1 omslag 
 
 78 Correspondentie met de onderafdelingen betreffende de organisatie van 

tentoonstellingen en cursussen, 1938-1941.  1 omslag 
 
 79 Brief van hoofdinstructeur J. Dovermann houdende opgave van opgeleide 

instructrices en instructeurs, 1940.  1 stuk 
 
 80 Stukken betreffende een voor leiders, voortrekkers en oudere verkenners van de 

R.K. Verkenners te houden cursus in luchtbescherming, 1940.  1 omslag 
 
 81 Stukken betreffende de reizende luchtbeschermingstentoonstelling, georganiseerd 

door de afdeling Heerlen, [1941].  1 stuk 
 
 82 Brief van het hoofd van de Luchtbeschermingsdienst der gemeente Heerlen 

houdende informatie over aanleg van schuilkelders voor particulieren, 1942.  1 stuk 
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3. Lijst van afkortingen 
 
A.G.H. = Archiefdienst Gemeente Heerlen 
 
A.Gs.H. = Archief Gemeentesecretarie Heerlen 1919-1981 
 
B.N.S. = Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten 
 
B.S. = Binnenlandse Strijdkrachten 
 
C.D.K. = Centraal Distributiekantoor 
 
C.I.W. = Comité van Illegale Werkers 
 
C.S.-B.N.S. = Chef Staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten 
 
C.S.-M.G. = Chef Staf Militair Gezag 
 
Distex = Rijksbureau voor de Distributie van Textielproducten 
 
D.S.M. = Dutch Statesmines 
 
G.A.C. = Grote Adviescommissie der Illegaliteit 
 
G.O.I.W.N. = Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland 
 
K.B. = Koninklijk Besluit 
 
K.L. = Koninklijke Landmacht 
 
K.P. = Knokploeg 
 
K.S. = Koninklijke Stoottroepen 
 
L.B.D. = Luchtbeschermingsdienst 
 
L.K.P. = Landelijke Knokploegen 
 
L.O. = Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers 
 
N.I.C.A. = Nederlandsche Inkoop Centrale van Akkerbouwprodukten 
 
N.S.B. = Nationaal-Socialistische Beweging 
 
N.S.D.A.P. = National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
 
N.S.V. = National-Sozialistische Volkswohlfahrt 
 
N.V.D. = Nederlandsche Volksdienst 
 
N.V.L. = Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming 
 
O.D. = Ordedienst 
 
O.V.W. = Oorlogsvrijwilliger 
 
R.I.O.D. = Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
 
R.V.V. = Raad Van Verzet 
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S.D. = Sicherheitsdienst 
 
Shaef = Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces 
 
S.S. = Schutzstaffel 
 
V.B.N.A. = Vereeniging ter Behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel 
 
V.N.G. = Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten 
 
W.A. = Weerafdeling 
 
W.H.N. = Winterhulp Nederland 


