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1. Inleiding 
 

1.1. Geschiedenis van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland 

 
Na de bevrijding van het Zuiden vond het zogenaamde 'vernieuwings'-denken grote opgang. De vraag was 
wat gebeurt er nu in het bevrijde Zuiden en wat dient er te geschieden als heel Nederland is bevrijd. 
Sommigen waren voor voortzetting van het traditionele Nederland van voor mei 1940, terwijl anderen voor 
'vernieuwing' van Nederland waren, d.w.z. voor het breken met de vooroorlogse verzuiling. Tot deze laatste 
groep behoorde de oud-illegaliteit. Zij hadden vooral in het Zuiden een belangrijke rol gespeeld en meenden 
dan ook dat na de bevrijding in de eerste plaats naar hen moest worden geluisterd. Zij hadden daartoe 
makkelijker de gelegenheid, omdat het Militair Gezag een sterke neiging had om naar hen te luisteren.1 
 
De illegaliteit ging derhalve de krachten bundelen. Zo werd op 22 september 1944 te Maastricht het Comité 
van Illegale Werkers (C.I.W.) opgericht, met als taak het adviseren van het bevoegd gezag. Behalve in 
Maastricht werden er ook nog Comités in Heerlen, Sittard en Weert opgericht.2 
 
Tijdens een bijeenkomst van enkele prominente illegale werkers werd op 16 oktober 1944 besloten tot de 
oprichting van de Bond Nederland. Indien mogelijk zouden alle illegale organisaties in deze bond 
vertegenwoordigd moeten zijn, echter niet naar evenredigheid. De formule 'Nederland met Oranje naar een 
gezonde democratie' vormde de grondslag voor een nog op te stellen program. Daarvoor werd op 1 
november 1944 in Eindhoven een beraad met illegale werkers uit andere bevrijde delen van het Zuiden 
belegd. Tijdens deze bijeenkomst had met name Limburg grote problemen met de naam Bond Nederland, 
omdat dit een te veel omvattend begrip was. Het achtte de aanduiding Comité van Illegale Werkers het 
meest geschikt. Om uit deze impasse te geraken vond op 22 november, eveneens te Eindhoven, een 
tweede bijeenkomst plaats. Hier werd besloten tot oprichting van een organisatie met als naam 
Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (G.O.I.W.N.). Van deze Gemeenschap konden lid worden 
'allen die om principiële redenen gedurende de bezetting aktief hebben deelgenomen aan het verzet tegen 
de door de bezetter uitgeoefende rechtsverkrachting en dwingelandij'.3 
 
Vanaf het begin van haar oprichting heeft de Gemeenschap geen brede aanhang weten te verwerven. 
Vooral de stelling dat zij 'het geweten van ons volk' waren, wekte veel geïrriteerdheid op. Deze werd groter 
toen bleek dat de organisatie op allerlei terreinen, met name ten aanzien van het arrestatiebeleid, een 
merkbare invloed kreeg op het Militair Gezag.4 
 

1.1.1. Grote Adviescommissie der Illegaliteit 

 
Naast de G.O.I.W.N. vertegenwoordigde ook de Grote Adviescommissie der Illegaliteit (G.A.C.) de 
illegaliteit. De G.A.C. werd op 3 juli 1944 opgericht als een federatieve bundeling van 19 illegale 
organisaties. Na de bevrijding trad het G.A.C. in de openbaarheid. In Amsterdam werd een bureau geopend 
en er werden commissies ingesteld om advies te geven aan overheidsinstanties en de zuiveringscommissie 
inzake het rechtsherstel van illegale werkers, de zuivering en de berechting.5 
 
Na de bevrijding ontstonden er moeilijkheden met betrekking tot de samenwerking met de G.O.I.W.N.. De 
G.A.C. was vooral aktief in het Westen en was een federatieve bundeling van organisaties, terwijl de 
G.O.I.W.N. opgebouwd was op basis van individueel lidmaatschap en vooral aktief was in de rest van 
Nederland. Op 30 mei 1945 werd er een oplossing gevonden. De G.A.C. werd de officiële representant voor 
het verzet, maar voor elke provincie zou namens de individueel gebundelde illegale werkers een 
vertegenwoordiger tot de G.A.C. worden toegelaten. Veelal was dit een representant van de G.O.I.W.N.6 
 
                                                      
1 L. de Jong. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (13 dln; 's-Gravenhage, 1969-1988) 10a, tweede helft, 692- 

694. 
2 De Jong, Het Koninkrijk, 10a, tweede helft, 695-696. 
3 De Jong, Het Koninkrijk, 10a, tweede helft, 698-700. 
4 De Jong, Het Koninkrijk, 10a, tweede helft, 701. 
5 Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in L.O. en L.K.P. (2 dln; Kampen, 1951) II, 511, 525; L. de Jong, Het Koninkrijk, 200-

201. 
6 Het grote gebod, II, 526-527; L. de Jong, Het Koninkrijk, 12, eerste helft, 202. 
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De G.A.C. besloot op 24 juli 1946 zichzelf te ontbinden, omdat zij zich tot doel had gesteld alleen te 
fungeren in de periode waarin een gekozen volksvertegenwoordiging zou ontbreken.7 Op 23 juli 1946 was 
het zover, op deze datum nl. werd de eerste gekozen Staten-Generaal geïnstalleerd.8 
 
Toen de G.A.C. ophield te bestaan, bleef de G.O.I.W.N. als vereniging de taak, die zij zichzelf had gesteld, 
voortzetten. Echter met het verdwijnen van de G.A.C. was de representatie van het Nederlandse verzet als 
geheel onmogelijk geworden.9 
 
De G.O.I.W.N. afdeling Heerlen heeft naar alle waarschijnlijkheid tot en met juni 1949 gefunctioneerd. Met 
deze maand wordt nl. het kasboek afgesloten.10 
 

1.2. Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie 

 
Over het archief is niet veel bekend. De inventaris heeft alleen betrekking op het financiële gedeelte van het 
archief. Dit archief is op 11 september 1979 door A.J. Damen geschonken aan de Archiefdienst Gemeente 
Heerlen. Bij de vroegere secretarissen is navraag gedaan naar de rest van het archief. Dit is echter niet 
meer boven water gekomen. 
 
De inventaris bevat alleen maar een kasboek en een ledenlijst. De kasstukken zijn vernietigd. 
 

1.3. 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;  
- 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. 
 

                                                      
7 H.W./W. Sandberg. Witboek over de geschiedenis van het georganiseerde verzet voor en na de bevrijding (Amsterdam, 1950) 241. 
8 Het grote gebod, II, 527. 
9 Sandberg, Witboek, 130. 
10 Inv. nr. 1. 
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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 
 
 1 Kasboek, 1 juli 1945-23 juni 1949.  1 katern 
 
 2 Ledenlijsten, 1945-1947.  1 omslag 
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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 


