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1. Inleiding 
 
Organisatieschema Binnenlandse Strijdkrachten 
 
M.V.O. 
 
B.N.S.-C.S.-M.G.  
tot 04-03-'46  
- grenzbew. cien  
C.S.-B.N.S.-gezags. cien 
 
AFD. K.L.-AFD. B.S.  
KON. BRIGADE 'P.I.'-tot 08-08-'45  
11-01-'44  
B.T. S.G.  
NR 2 TROOP IACo tot 20-03-'45  
NR 10 22-03-'44-ZUID-NOORD  
NEDERL. NEDERL. WACHTBATS I/II/III  
21-10-'44-01-01-'45-STOOT TROEPEN-S.G. B.T.  
L.I.B.'s b.v. I RJ 15-11-'44 22-09-'44  
L.I.B.'s I/II/III R.L. 01-02-'45  
L.I.B.'s I/II/III R.C.o.B. 12-05-'45  
L.I.B.'s (STREEKBATS)  
b.v. 1-1 R.I.  
(=DRENTSE BAT) 04-06-'45  
07-07-'45 OORLOGSREGIMENTEN o.a. R.S. à 3 (later 5) L.I.B.'s  
O.V.W.-VERBAND AKTE KORT-VERBAND AKTE  
NAAR INDIE BINNEN EUROPA  
b.v. I, III, IV en V R.S. b.v. II R.S.  
15-05-'46 VREDESREGIMENTEN (DIENSTPLICHTIGEN) o.a. R.S. 
 
Bron: Het ontstaan van het Regiment Stoottroepen. Z.pl., 1970.8 
 

1.1. Geschiedenis van de 3e Compagnie Bewakingstroepen Heerlen 

 

1.1.1. Oprichting Binnenlandse Strijdkrachten 

 
Ter verduidelijking van onderstaand betoog geef ik allereerst een korte uiteenzetting over de drie grote 
gewapende verzetsorganisaties, te weten de Ordedienst (O.D.), de Landelijke Knokploegen (L.K.P.) en de 
Raad Van Verzet (R.V.V.), die in het bezette Nederlandse gebied aktief waren en een grote rol gespeeld 
hebben bij de oprichting van de Binnenlandse Strijdkrachten. 
 
De O.D. ontstond in de zomer van 1940 in oud-legerkringen. Zij had als doel een landelijk schaduwleger te 
vormen, dat zou optreden in de te verwachten verwarde tijd tijdens het terugtrekken van de bezetter en het 
naderen van de bevrijdingslegers. De O.D. voerde geen sabotagehandelingen uit tijdens de bezetting, maar 
wachtte af tot na de bevrijding. 
 
De K.P'ers verrichtten vanaf juni 1943 regelmatig 'kraakwerk', o.a. overvallen op distributiekantoren en 
Duitse opslagplaatsen, en het bevrijden van arrestanten uit gevangenissen. De K.P'ers verenigden zich in 
een landelijke organisatie en na juni 1944 werd veel sabotagewerk verricht. 
 
De R.V.V. was links georiënteerd en ontstond n.a.v. de april/mei-stakingen in 1943. Men pleegde op kleine 
schaal en op iets andere wijze en met andere doeleinden 'kraken'. 
 
Onder druk van Londen kwamen deze verzetsorganisaties tot onderling overleg om tot samenwerking te 
komen. Dit overleg vormde de basis voor de vorming van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten 
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(B.S.). Dit leidde op 19 juni 1944 tot de uitgave van de Instructie voor de Bevelhebber der Nederlandse 
Strijdkrachten (B.N.S.) (Staatsblad E44). Op 22 augustus werd Lt. kol. P.L.G. Doorman tot waarnemend 
commandant, tevens Chef Staf B.N.S. benoemd.1 
 
De drie verzetsorganisaties verzochten in augustus 1944 de regering in Londen om de geallieerden te 
vragen het Nederlandse verzet te erkennen als een geregelde strijdmacht. 
 
Het geallieerde hoofdkwartier, Shaef (= Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces), ging eind 
augustus akkoord met een bundeling van de semi-militaire verzetsgroepen in Nederland.2 Op 1 september 
1944 werd de Staf Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten opgericht. Deze staf bestond uit een Chef Staf 
B.N.S. met een aan hem toegevoegde officier, Bureau Operatiën, Bureau Inlichtingen, Bureau Organisatie & 
Personeel en Troependetachement.3 Op 3 september werd Z.K.H. Prins Bernhard tot Bevelhebber der 
Nederlandse Strijdkrachten benoemd en bij Koninklijk Besluit (Staatsblad E62) werden op 5 september 1944 
de Binnenlandse Strijdkrachten opgericht. In het K.B. werd bepaald dat van deze strijdkrachten deel konden 
uitmaken "alle vrijwilligers, aangewezen door de, door onze Minister van Oorlog erkende, 
verzetsorganisaties" en dat zij "als militairen in de zin der wet" zouden behoren tot de Koninklijke 
Landmacht. Op 18 november wees minister Van Lidth de Jeude de O.D., L.K.P. en R.V.V. als zodanig aan.4 
 
De Binnenlandse Strijdkrachten kregen als taak: tijdens de bezetting sabotage te plegen en daarbij vooral 
het Duitse vervoerssysteem te ontwrichten en in het algemeen de bezetter zoveel mogelijk afbreuk te doen. 
Tijdens de bevrijding steun te bieden aan de geallieerde strijdkrachten en na de bevrijding het Militaire 
Gezag terzijde te staan bij de handhaving van de orde en rust.5 
 
Op 10 oktober 1944 gaf de B.N.S. een 'Algemene Instructie voor de Binnenlandse Strijdkrachten' uit, waarin 
o.m. bepaald werd dat in beginsel de werkzaamheden van de B.S. binnen de landsgrenzen lagen, 
toetreding geen beletsel mocht zijn om zich aan te melden als oorlogsvrijwilliger (O.V.W.) voor de strijd 
elders, o.a. in het Verre Oosten en dat de B.S. gesplitst zou worden in Stoottroepen en Bewakingstroepen.6 
 
De Staf B.N.S. werd op 24 oktober 1944 gesplitst in een afdeling Koninklijke Landmacht (K.L.) en een 
afdeling B.S.. Deze laatste afdeling stond o.l.v. majoor mr. C.H.J.F. van Houten en had o.m. als taak het 
opvangen, verzorgen en trainen van de B.S'ers, zodat zij eventueel konden worden opgenomen in de K.L.7 
 
De B.N.S.8 stond onder de Minister van Oorlog en naast de Chef Staf Militair Gezag (C.S.-M.G.). 
 

1.1.2. Stoottroepen en Bewakingstroepen 

 
Zoals eerder vermeld werden de B.S. in oktober 1944 gesplitst in een Strijdend Gedeelte (in het bevrijde 
Zuiden Stoottroepen genoemd) en Bewakingstroepen. De Stoottroepen werden gevormd uit de leden van 
de R.V.V. en L.K.P. en hadden uitsluitend een militaire taak, nl. om schouder aan schouder met de 
geallieerden te vechten. Zij waren dan ook formeel ingedeeld bij de geallieerde strijdkrachten. De 
Bewakingstroepen bestonden uit leden van de O.D. en vielen onder het Militair Gezag. Zij hadden tot taak 
het uitvoeren van bewakingsdiensten achter het front en het bewaken van kampen waarin alle 'foute' 
personen terechtkwamen. 
 
In het algemeen werden de Bewakingstroepen belast met de zorg voor de gedetineerden, en wel het 
bewaken van bewarings-en verblijfskampen. In deze laatste kampen kwamen de 'lichte gevallen' terecht; de 
overigen werden in de bewaringskampen opgeborgen. In het bevrijde Zuiden werden geen verblijfskampen 

                                                      
1 Het ontstaan van het Regiment Stoottroepen (Z.pl., 1970) 5. 
2 L. de Jong. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (13 dln; 's-Gravenhage, 1969-1988) 10b, eerste helft, 678. 
3 G.J. van Ojen. De Binnenlandse Strijdkrachten ('s-Gravenhage, 1972) 146. 
4 Albert Kersten. "Oorlog op klompen. De Binnenlandse Strijdkrachten in het Zuiden" in: Halve vrijheid (Amsterdam, 1971), Bericht van 

de Tweede Wereldoorlog, dl. 86, 2403. 
5 De Jong, Het Koninkrijk, 10b, eerste helft, 691. 
6 Het ontstaan van het Regiment Stoottroepen (Z.pl., 1970) 11. 
7 Kersten, Oorlog op klompen, 2404. 
8 Verklaring gebruikte afkortingen: B.N.S. = Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten; B.S. = Binnenlandse Strijdkrachten; B.T. = 

Bewakingstroepen; C.S.-B.N.S. = Chef Staf Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten; C.S.-M.G. = Chef Staf Militair Gezag; K.L. = 
Koninklijke Landmacht; L.I.B. = Lichte Infanterie Bataljon; M.V.O. = Minister van Oorlog; R.I. = Regiment Infanterie; R.L. = 
Regiment Limburg; R.S. = Regiment Stoottroepen; S.G. = Strijdend Gedeelte. 
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ingericht. Werd iemand nl. een vaste verblijfplaats aangewezen, dan werd aan deze persoon in de regel 
huisarrest opgelegd of hij moest zich elke dag/week bij de autoriteiten komen melden.9 
 
De B.S. beriepen zich erop dat zij als verlengstuk van de geallieerde legers ook de plicht hadden arrestaties 
te verrichten om zo onrust in het bevrijde gebied te voorkomen.10 Deze 'arrestatiebevoegdheid' van de B.S. 
heeft voor nogal wat problemen gezorgd. Hoewel het Militair Gezag de zaak in handen nam door de 
afkondiging van de Eerste Algemene Lastgeving op 12 september 1944, waarbij de politie de taak kreeg 
toebedeeld de 'foute' elementen te arresteren, ging er veel mis. Direkt na de bevrijding sloeg de O.D. 
namelijk, vaak met inschakeling van politiemannen die 'goed' waren geweest, in de steden van het bevrijde 
Zuiden onmiddellijk aan het arresteren. In het bevrijde gebied gold de opvatting dat de politie eerst 
gezuiverd diende te zijn, voordat zij met het arresteren kon worden belast. Er kwamen dan ook veel 
protesten tegen deze Lastgeving. Daarnaast waren de te arresteren categorieën beperkt tot diegenen die na 
1 juli 1942 lid waren geweest van de N.S.B., W.A., S.S. en de Nationale Jeugdstorm. Op 25 september 
1944 werd door Borghouts, commandant van de Stoottroepen, een andere regeling voorgesteld. 
 
 
De B.S. zouden de arrestaties uitvoeren en de politie zou slechts worden ingeschakeld voorzover deze door 
de Stoottroepen betrouwbaar werd geacht. Ook de te arresteren kategorieën personen zouden moeten 
worden uitgebreid met leden van de twee Nationaal Socialistische Nederlandse Arbeiderspartijen welke in 
1940-1941 aktief waren geweest, de Landwachters, de leden van de Fronten en Gilden der N.S.B., de leden 
van de Nederlandse Volksdienst, de medewerkers van de Winterhulp Nederland, de 'Moffenmeiden', de 
Rijksduitsers en in algemene zin, "zij die gevaar kunnen opleveren voor de geallieerden". Generaal Kruls 
besloot daarom op 4 oktober 1944 dat de B.S. uitsluitend bevoegd was diegenen te arresteren die voor de 
militaire operaties geacht konden worden gevaarlijk te zijn en dat de overige arrestaties alleen op last van 
het Militair Gezag mochten geschieden.11 Op 4 december 1944 werden nieuwe richtlijnen vastgesteld, 
waarbij de arrestatiebevoegdheid van de B.S. werd beperkt tot individuele, door de chef-staf Militair Gezag 
te bepalen gevallen. De politie zou met illegale werkers worden uitgebreid, die rechtstreeks onder de 
bevelen van de beroepspolitie zouden komen.12 
 

1.1.3. Samenstelling Bewakingstroepen 

 
De Bewakingstroepen waren voornamelijk samengesteld uit werklozen of personen die niet rond konden 
komen. Zij werden aangetrokken door:  
- de gunstige financiële vergoeding. Voor zover zij kostwinner waren, werden al hun inkomsten vergoed en 
daarnaast kregen zij één gulden daggeld;  
- het feit dat men weinig riskeerde, voldoende te eten kreeg en in diensturen over brandstof beschikte.13 
 
Dit had tot gevolg dat tallozen, die aan geen enkele vorm van illegaal werk hadden deelgenomen, tot de 
B.S., en met name tot de Bewakingstroepen toetraden. Dit kwam uiteraard het gehalte van het korps niet 
ten goede.14 
 
Eind december 1944 bestonden de Bewakingstroepen uit ca. 14.000 man, medio januari 1945 uit ca. 16.000 
man, echter begin mei 1945 was dit aantal gezakt naar ca. 1.500 man. De oorzaak hiervan moet gezocht 
worden in het feit dat uit de Bewakingstroepen allerlei onderdelen van de Koninklijke Landmacht gevormd 
werden en dat begin maart 1945 uit de Bewakingstroepen 19 zogenaamde gezagscompagnieën werden 
samengesteld, die aan het Militair Gezag ter beschikking werden gesteld en onder een Korpscommandant 
Militair Gezag kwamen te ressorteren.15 
 

1.1.4. Bewakingstroepen Heerlen 

 

                                                      
9 De Jong, Het Koninkrijk, 10a, tweede helft, 757, 798-825. 
10 L.L. Schuursma, Kracht naar Kruls. Het Militair Gezag (Amsterdam, 1971) Bericht van de Tweede Wereldoorlog, dl. 86, 2391. 
11 De Jong, Het Koninkrijk, 10a, tweede helft, 770-771. 
12 De Jong, Het Koninkrijk, 10a, tweede helft, 798. 
13 De Jong, Het Koninkrijk, 10a, tweede helft, 758. 
14 De Jong, Het Koninkrijk, 12, eerste helft, 149. 
15 De Jong, Het Koninkrijk, 10a, tweede helft, 757. 
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Het bataljon Heerlen maakte deel uit van het District Mijnstreek.16 In november 1944 was het District 
Mijnstreek als volgt georganiseerd: 
 
aan het hoofd stond de commandant, bijgestaan door een adjunct commandant. Daaronder stonden de 
eerste officier toegevoegd, de tweede officier toegevoegd, de officier van bewapening en de chef van de 
administratie. Verder waren er nog de afdeling Financiële controle, de sectie Vervoer, de sectie 
Gevangenen en Geïnterneerden en de sectie Kleding en Uitrusting. 
 
Het District Mijnstreek werd verdeeld in drie bataljons, te weten Heerlen, Hoensbroek en Geleen. 
 
Ik zal mij hier beperken tot het Bataljon Heerlen. Dit bataljon bestond uit 4 compagnieën. Deze 
compagnieën werden weer verdeeld in een aantal detachementen (ook wel pelotons genoemd). Ik zal alleen 
de indeling van de derde compagnie geven, daar de onderhavige archieven door deze compagnie zijn 
gevormd. Deze compagnie bestond uit zes detachementen, te weten detachement I Heerlerheide, II 
Schandelen, III Eikenderveld, IV Akerstraat, V Molenberg en VI Heerlerbaan.17 
 
In december 1944 vond er een reorganisatie van de derde compagnie plaats. Er werd een officier in 
algemene dienst aangesteld, met als taak:  
- dagelijkse en voortdurende controle van de wachtposten;  
- dagelijks contact onderhouden met de pelotonscommandanten;  
- verantwoordelijkheid voor een zo economisch mogelijke regeling van de wachtdiensten;  
- dagelijks een schriftelijk/mondeling toelichtingsrapport opstellen voor de commandant van de derde 
compagnie. 
 
Daarnaast werd er een taakomschrijving voor de commandanten van de pelotons opgesteld. Zij kregen als 
taak:  
- voor zover nodig de bekendmaking, doorvoering en handhaving van de orders;  
- snelle en juiste beantwoording van de administratieve en andere inlichtingen aan de 
compagniescommandant;  
- de voortdurende bezetting van de commandopost door het daartoe aangewezen dienstdoend personeel;  
- de inrichting van een 12-urig wachtrooster, nl. dat ieder personeelslid 6 uren buitendienst verricht;  
- dat voor opdrachten van minder dan 12/24 uren speciale wachtroosters worden opgemaakt met dien 
verstande, dat ook dit personeel in deze dienst of door inlossing bij de andere wachtroosters hetzelfde 
aantal uren buitendienst verricht. 
 
Ten tijde van de reorganisatie bestond de derde compagnie uit een Commandogroep, bestaande uit de 
compagniescommandant, luitenant adjunct, luitenant Speciale Dienst, luitenant Algemene Dienst, sergeant 
toegevoegd, 2 sergeanten, soldaat schrijver en een aantal ordonnansen. 
 
De compagnie bestond uit 540 manschappen, als volgt verdeeld: detachement Heerlerheide 77, 
Schandelen 110, Akerstraat 110, Eikenderveld 95, Molenberg 100 en het detachement Heerlerbaan 48 
manschappen.18 
 
Naast deze detachementen werd er in december 1944 een peloton gevormd, dat uitsluitend dienst deed ter 
begeleiding en bewaking van politieke gevangenen. Dit peloton bestond uit oud-O.D'ers die wegens 
leeftijdsgrenzen niet tot de Bewakingstroepen konden overgaan en toch wensten te blijven. Dit peloton 
stond ter beschikking van de commandant van het gevangenkamp Esschenderweg.19 
 

1.1.5. Opheffing van de Binnenlandse Strijdkrachten 

 
Sinds de oprichting van de B.S. was het beleid van de B.N.S. erop gericht om nieuwe onderdelen binnen de 
K.L. op te richten die de taak van de B.S., in het bijzonder van de Stoottroepen, konden overnemen. 
Daarnaast zouden er t.b.v. het Militair Gezag compagnieën gecreëerd moeten worden om de taken van de 
Bewakingstroepen over te nemen. Een eerste stap op weg hier naar toe was het Oorlogsvrijwilligersbesluit 
van 1 oktober 1944. Hierin werd bepaald dat vrijwilligers, ook leden van de B.S., zich konden verbinden tot 
                                                      
16 Van Ojen, De Binnenlandse Strijdkrachten, 261-262. 
17 Inv. nr. 81. 
18 Inv. nr. 60. 
19 Inv. nr. 66. 
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dienstneming in het Nederlandse leger tot 3 of 6 maanden na de bevrijding of op voet van gewoon 
dienstplichtige. 
 
Een volgende stap was het besluit van B.N.S. in november 1944 om voor het Militair Gezag 
Gezagscompagnieën te vormen. Dienst konden nemen vrijwilligers ouder dan 30 jaar, echter geen 
oorlogsvrijwilliger, en men moest bereid zijn dienst te doen tot 6 maanden na de bevrijding. In Limburg 
werden de Gezagscompagnieën gekleed en bewapend en op 10 februari 1945 overgedragen aan het 
Militair Gezag.20 
 
De B.N.S. besloot, in overleg met de geallieerde legerautoriteiten, dat de Bewakingstroepen met ingang van 
1 maart 1945 omgevormd moesten zijn tot Infanteriebataljons (L.I.B.'s), behorende tot de K.L., en 
Gezagscompagnieën, ten dienste van het Militair Gezag, maar behorende tot de K.L.21 De 
Gezagscompagnieën werden alleen gevormd in de Mijnstreek.22 
 
De afwikkeling van de B.S. begon op 8 augustus 1945. Op deze datum nl. werd het militair verband van de 
in de B.S. opgenomen vrijwilligers geacht geëindigd te zijn. Een uitzondering vormden de ca. 50.000 
vrijwilligers die naar een ander onderdeel van de K.L. zouden overgaan of die nu ressorteerden onder de in 
het leven geroepen Gewestelijke Afwikkelingsbureaus der B.S.. Eind oktober 1945 werden deze bureaus 
gecombineerd tot één Centraal Afwikkelingsbureau. 
 
Zoals gezegd eindigde het dienstverband van de B.S'ers op 8 augustus. De B.S'ers werden óf 
gedemobiliseerd, óf opgenomen in andere onderdelen van de landmacht óf waren werkzaam voor het 
Centraal Afwikkelingsbureau, alwaar zij diverse wachtdiensten verrichtten. Deze laatsten verloren eind 
maart 1946 de status van B.S'er. 
 
Het Centraal Afwikkelingsbureau had nog tot eind oktober 1947 werk om voor een veelheid van sociale en 
financiële problemen een oplossing te vinden.23 
 

1.2. Geschiedenis van het archief 

 
Het was niet mogelijk om te achterhalen welke methode van ordening bij de vorming van het archief 
gehanteerd is, omdat het archief helemaal door elkaar lag. Desondanks heb ik een aantal archieven kunnen 
onderscheiden, waarover in het hoofdstuk Verantwoording van de inventarisatie meer. Bij een van de 
archieven, en wel bij het archief van de commandopost van de 3e compagnie, heb ik nog enige sporen 
aangetroffen. Hieruit bleek dat men rubrieken heeft gebruikt, bijv. 2 brandstoffen/kolen, 5 uitgaande orders, 
en 9 wapens en munitie. 
 
Het is niet bekend wanneer het archief is overgebracht naar de Archiefbewaarplaats. 
 

1.3. Verantwoording van de inventarisatie 

 
Tijdens het inventariseren kwam ik tot de conclusie dat ik hier te maken had met meerdere archieven. Tot 
deze conclusie ben ik gekomen, omdat de afzonderlijke archieven bij de overbrenging al min of meer waren 
gescheiden. Op de omslagen stonden namelijk de detachementen vermeld. Daarnaast bevatten met name 
de pakken van de detachementen doorslagen van rapporten en brieven, waarvan het origineel zich bevond 
in het archief van de commandopost van de 3e compagnie. 
 
Ik heb de volgende archieven onderscheiden: de commandopost van de 3e compagnie, de commandopost 
van het detachement Heerlerheide, de commandopost van het detachement Schandelen, de 
commandopost van het detachement Eikenderveld, de commandopost van het detachement Akerstraat en 
de wijkpost Bekkerveld (onderdeel van het detachement Akerstraat). 
 

                                                      
20 Kersten, Oorlog op Klompen, 2406-2407. 
21 Van Ojen, De Binnenlandse Strijdkrachten, 262. 
22 Inv. nr. 81. 
23 De Jong, Het Koninkrijk, 12, eerste helft, 154- 155. 
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Ieder archief, indien daar aanleiding toe was, heb ik ingedeeld naar organisme (organisatie en 
manschappen) en naar taken c.q. uitoefening van de dienst (instructies en wachtrapporten). 
 
Aan de hand van de criteria gesteld in de Handleiding voor selektie en vernietiging van archiefbescheiden 
van Van Meerendonk, heb ik uit deze archieven vernietigd. Vernietigd zijn onder meer stukken betreffende 
antecedentenonderzoek van de manschappen, ingenomen vrijgeleide-passen, stukken betreffende ontslag 
manschappen. 
 

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;  
- 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 van de commandopost van de 3e compagnie 

 

2.1.1. Stukken betreffende het organisme 

 

2.1.1.1. Organisatie 

 
 1 Register van door de verschillende posten ontvangen materialen, 1944.  1 deel 
 
 2 Stukken betreffende in december 1944 door te voeren reorganisatie, 1944.  1 omslag 
 
 3 Lijst van verbandstoffen aanwezig op de post Sittarderweg, 1944.  1 stuk 
 
 4 Register van aanvulling voorraad en uitgifte kleding aan de detachementen, 1944-

1945.  1 deel 
 
 5 Register van door de posten in beslag genomen radio's, 1944.  1 deel 
 
 6 Register houdende lijsten van in de posten aanwezige materialen en 

boedelinventarissen, 1944-1945.  1 deel 
 
 7 Register van door de posten ontvangen brandstof, 1944-1945.  1 deel 
 
 8 Register van op de posten aanwezige wapens en munitie, 1944-1945.  1 deel 
 
 9 Stukken betreffende opgave van te ontvangen en in te leveren wapens en munitie, 

1944-1945.  1 omslag 
 
 10 Staat van op 15 december 1944 geplaatste schildwachthuisjes, 1945 1 stuk 
 
 11 Brief van de lt. Algemene Dienst houdende bevestiging van de plaatsing van een 

dubbelpost voor het gemeentehuis, 1945.  1 stuk 
 
 12 Brief van de commandant detachement Akerstraat houdende overzicht aantal 

posten, 1945.  1 stuk 
 

2.1.1.2. Manschappen 

 
 13 Circulaire van de commandant Bewakingstroepen Mijnstreek houdende toespraak, 

1944.  1 stuk 
 
 14 Stukken betreffende een op 30 november 1944 plaatsgevonden bedreiging van 

groepscommandant korporaal P.H. Roebroek door soldaat J. Scheepers van de 
post Kerkraderweg, 1944.  1 omslag 

 
 15 Stukken betreffende arrestatie op 18 november 1944 van een sergeant wegens 

zwarthandel, 1944.  1 omslag 
 
 16 Register van personeel, 1944.  1 deel 
 
 17 Brief van de commandant van het detachement bewakingstroepen Klimmen 

betreffende beschikbaarstelling leden aan de 3e Compagnie Heerlen, 1944.  1 stuk 
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 18 Brief aan de commandant K.S. te Amstenrade betreffende overgang van enige 

manschappen van de 3e compagnie naar de Stoottroepen Amstenrade, 1944.  1 stuk 
 
 19 Stukken betreffende ontspanningsbijeenkomsten van de manschappen, 1944-

1945.  1 omslag 
 
 20 Brieven van de commandanten van de detachementen houdende opgave van 

zieken en mutaties, 1944-1945.  1 omslag 
 
 21 Brieven van de commandant detachement Akerstraat houdende opgave van het 

aantal gedetacheerde manschappen bij de 2e compagnie, 1945.  1 omslag 
 
 22 Stukken betreffende opleiding van manschappen bij de 1e en de 2e compagnie, 

1945.  1 omslag 
 
 23 Stukken betreffende opgaven van manschappen die na opheffing van de 

Bewakingstroepen overgaan naar andere onderdelen, 1945.  1 omslag 
 
 24 Stukken betreffende bevestiging c.q. bevordering manschappen, 1945.  1 omslag 
 
 25 Stukken betreffende verwonding van wachtcommandant Walterfang door soldaat 

Drijver op 4 januari, 1945.  1 omslag 
 
 26 Stukken betreffende aanhouding van luitenant Tuinsma en zijn ordonnans Jansen 

op 17 januari 1945 door een patrouille van het 3e peloton bij het gemeentehuis, 
1945.  1 omslag 

 
 27 Stukken betreffende dodelijk ongeval soldaat H. Zoetbrood en verwonding soldaat 

N. Bosch op 1 januari, 1945.  1 omslag 
 

2.1.2. Stukken betreffende uitoefening van de dienst 

 

2.1.2.1. Algemeen 

 
 28 Stukken betreffende door de commandant Bataljon Heerlen aan de commandant 

van de 3e compagnie afgegeven instructies, 1944.  1 omslag 
 
 29 Bevelschrift van het hoofd van de opsporingsdienst Militair Gezag Mijnstreek, 

district Heerlen aan de commandant 3e compagnie betreffende het 
beschikbaarstellen van een bewaker, 1944.  1 stuk 

 
 30 Instructies van de commandant 3e compagnie aan de commandanten van de 

detachementen. Doorslagen, 1944-1945.  1 omslag 
 
 31 Brief van architect H.H.A. Tummers te Heerlen houdende aanklacht tegen een 

aantal personen wegens Duitse sympathieën, 1947.  1 stuk 
 

2.1.2.2. Wachtdiensten 

 

2.1.2.2.1. Algemeen 

 
 32 Rapport van het commissariaat van politie te Heerlen inzake proces-verbaal van 

H.J. Pelzer, 1944.  1 stuk 
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 33 Rapporten van de diverse posten betreffende bijzondere gebeurtenissen, 1944.  1 omslag 
 
 34 Rapporten van de luitenant Algemene Dienst betreffende controle wachtposten, 

1944-1945.  1 omslag 
 

2.1.2.2.2. Detachement Heerlerheide 

 
 35 Wachtrapporten, november 1944-2 februari 1945.  1 omslag 
 

2.1.2.2.3. Detachement Schandelen 

 
 36 Dagrapporten commandopost, november 1944-januari 1945.  1 pak 
 
 37-40 Wachtrapporten vakken, 1944.  4 omslagen 

 37 Vak Schaesbergerweg, 2-10 november 1944 
 38 Vak Sittarderweg, 2-12 november 1944 
 39 Vak Meezenbroek, 3-12 november 1944 
 40 Vak Schandelen, november 1944 

 

2.1.2.2.4. Detachement Eikenderveld 

 
 41-42 Dagrapporten, 1944-1945.  2 omslagen 

 41 11 november 1944-30 november 1944 
 42 30 november 1944-2 februari 1945 

 

2.1.2.2.5. Detachement Akerstraat 

 
 43-44 Dagrapporten commandopost, 1944-1945.  2 omslagen 

 43 26 november 1944-30 november 1944 
 44 30 november 1944-20 januari 1945 

 
 45 Wachtrapporten vak Bekkerveld, 30 oktober 1944-13 december 1944.  1 omslag 
 
 46 Wachtrapporten post Valkenburgerweg, 10 december 1944-1945.  1 omslag 
 

2.1.2.2.6. Detachement Molenberg 

 
 47-48 Wachtrapporten, 1944-1945.  2 omslagen 

 47 November 1944-15 december 1945 
 48 19 december 1944-1 februari 1945 

 

2.1.2.2.7. Detachement Heerlerbaan 

 
 49-50 Wachtrapporten, 1944-1945.  2 omslagen 

 49 November 1944-15 december 1944 
 50 16 december 1944-1 februari 1945 
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2.2. Archief van de commandopost detachement Heerlerheide 

 

2.2.1. Stukken betreffende het organisme 

 

2.2.1.1. Organisatie 

 
 51 Stukken betreffende oprichting 3e compagnie Bewakingstroepen, 1944.  1 omslag 
 
 52 Inventarissen van op de posten aanwezige wapens en munitie, 1944-1945.  1 omslag 
 

2.2.1.2. Manschappen 

 
 53 Staat van opgave bijdrage aan de aktie "Monument voor hen die vielen", 1944.  1 stuk 
 
 54 Lijst van manschappen dienst I en II van het detachement Heerlerheide, [1944].  1 stuk 
 
 55 Brieven aan de commandant 3e compagnie houdende opgaven zieken en 

mutaties. Doorslagen, 1944-1945.  1 omslag 
 
 56 Stukken betreffende opgaven van manschappen die na de opheffing van de 

bewakingstroepen al dan niet overgaan naar andere onderdelen, 1944-1945.  1 omslag 
 

2.2.2. Stukken betreffende uitoefening van de dienst 

 

2.2.2.1. Algemeen 

 
 57 Bevelschriften van de commandant 3e compagnie aan de commandant 

detachement Heerlerheide, 1944-1945.  1 omslag 
 
 58 Brief van de commandant van het detachement Nieuw-Einde houdende order om 

één man af te staan voor bewaking, [1944].  1 stuk 
 
 59 Bevelschriften van de commandant van het detachement Heerlerheide aan de 

manschappen, 1944-1945.  1 omslag 
 

2.2.2.2. Wachtdiensten 

 
 60 Wachtrapporten, 15 november 1944-december 1944.  1 pak 
 
 61 Rapporten betreffende bijzondere gebeurtenissen, 1944.  1 omslag 
 
 62 Rapporten van de luitenant Algemene Dienst betreffende controle van de 

wachtposten, 1944- 1945.  1 omslag 
 

2.3. Archief van de commandopost detachement Schandelen 

 
 63 Bevelen van de commandant 3e compagnie aan de commandant detachement 

Schandelen, 1944-1945.  1 omslag 
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 64 Rapporten van de luitenant Algemene Dienst betreffende controle wachtposten, 
1944-1945.  1 omslag 

 

2.4. Archief van de commandopost detachement Eikenderveld 

 
 65 Bevelschriften van de commandant 3e compagnie aan de commandant 

detachement Eikenderveld, 1944-1945.  1 omslag 
 
 66 Bevelschriften van de commandant detachement Eikenderveld aan de 

wachtcommandanten van de diverse posten, 1944.  1 omslag 
 

2.5. Archieven van het detachement Akerstraat 

 

2.5.1. Archief van de commandopost detachement Akerstraat 

 

2.5.1.1. Stukken betreffende het organisme 

 

2.5.1.1.1. Organisatie 

 
 67 Staat van door het detachement Akerstraat bewaakte objecten, z.d..  1 stuk 
 
 68 Staat van ingeleverde O.D.-banden en ontvangen legitimatiebewijzen Nederlandse 

Binnenlandse Strijdkrachten door manschappen van het detachement Akerstraat, 
[1944].  1 stuk 

 
 69 Inventarissen van bij de posten aanwezige wapens en munitie, 1944-1945.  1 omslag 
 
 70 Brief aan de commandant van de 3e compagnie van de commandant 

detachement Akerstraat houdende toezending lijst met legitimatienummers van de 
nieuwe legitimatiekaarten, 1945.  1 stuk 

 

2.5.1.1.2. Manschappen 

 
 71 Brieven aan de commandant 3e compagnie houdende opgave 

personeelsgegevens, 1944.  1 omslag 
 
 72 Brief aan de commandant 3e compagnie houdende opgave van personen die 

dienst hebben gedaan bij de O.D. en wier loon door de werkgever niet werd 
doorbetaald, 1944.  1 stuk 

 
 73 Brief aan de commandant 3e compagnie van de officier Algemene Dienst 

houdende opgave afvloeiing manschappen boven de leeftijdsgrens van 
detachement Akerstraat, 1944.  1 stuk 

 
 74 Brief aan de plaatselijke commandant van de O.D. van de commandant 

detachement Akerstraat houdende opgave van personen die zich voor de O.D. 
verdienstelijk hebben gemaakt, 1944.  1 omslag 

 
 75 Stukken betreffende manschappen, z.d. en 1944.  1 omslag 
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 76 Stukken betreffende opgaven van manschappen die na de opheffing van de 
Bewakingstroepen al dan niet overgaan naar andere onderdelen, 1945.  1 omslag 

 

2.5.1.2. Stukken betreffende uitoefening van de dienst 

 

2.5.1.2. Archief van de wijkpost Bekkerveld 

 

2.5.1.2.1. Algemeen 

 
 77 Brief aan de commandant detachement Heerlerbaan van de commandant 

detachement Akerstraat houdende richtlijnen betreffende toezending dagrapporten 
aan het compagniebureau Schinkelstraat 35, 1944.  1 stuk 

 
 78 Bevelschriften van de commandant 3e compagnie aan de commandant 

detachement Akerstraat, 1944-1945.  1 omslag 
 
 79 Bevelschriften van de commandant detachement Akerstraat aan de 

wachtcommandanten en manschappen, 1944-1945.  1 omslag 
 

2.5.1.2.2. Wachtdiensten 

 
 80-81 Wachtrapporten, 1944-1945.  2 omslagen 

 80 5 december 1944-31 december 1944 
 81 31 december 1944-23 januari 1945 

 
 82 Rapporten betreffende bijzondere gebeurtenissen, 1944-1945.  1 omslag 
 
 83 Rapport van de luitenant Algemene Dienst betreffende controle wachtposten, 

1945.  1 stuk 
 

2.5.1.2.1. Stukken betreffende het organisme 

 
 84 Stukken betreffende aanmelding vrijwilligers voor de post Bekkerveld, 1944.  1 omslag 
 
 85 Brieven aan de groepscommandanten betreffende samenvoeging groepen, 1944.  1 omslag 
 
 86 Brief van groepscommandant Visser betreffende opname oud-militairen in de 

gewapende ploeg, [1944].  1 stuk 
 
 87 Staat van manschappen post Valkenburgerweg, [1944].  1 stuk 
 

2.5.1.2.2. Stukken betreffende uitoefening van de dienst 

 
 88 Brief van het plaatselijk hoofdkwartier Nederlandsche padvinders en Katholieke 

Verkenners betreffende het afnemen van het persoonsbewijs van een voortrekker 
door een patrouille van de O.D, 1944.  1 stuk 

 
 89 Correspondentie betreffende het afnemen van de legitimatiekaart van manschap 

A. van den Ende door twee O.D.-mannen van het Stadscommando, 1944.  1 omslag 
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 90 Correspondentie met de Onderzoekscommissie Rijksduitsers en Schutztroepen te 
Heerlen betreffende huisarrest van Rijksduitsers, 1944.  1 omslag 

 
 91 Bevelschriften van de commandant vak Bekkerveld aan de wachtcommandanten 

en manschappen, 1944.  1 omslag 
 
 92 Rapport van de controledienst betreffende bezetting van de posten, 1944.  1 stuk 
 
 93 Weekrapport post Valkenburgerweg, 19 november 1944-25 november 1944.  1 stuk 
 
 94 Rapport betreffende het afnemen van wapens van twee manschappen van Vak 

Bekkerveld door K.P.-ploeg Huize Stibbe Akerstraat, 1944.  1 stuk 
 
 95-97 Registers van wachtrapporten van de post Valkenburgerweg, 1944-1945.  3 delen 

 95 10 december 1944-15 december 1944 
 96 16 december 1944-13 januari 1945 
 97 16 december 1944-23 januari 1945 
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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 


