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1. Inleiding 
 

1.1. Geschiedenis van de Centrale Keuken 

 

1.1.1. Voorgeschiedenis 

 
De regering voorzag dat het door de oorlog en de daardoor ontstane calamiteiten voor grote delen van de 
bevolking niet mogelijk zou zijn om zelf voor de dagelijkse warme maaltijd te zorgen.1 Al voor de bezetting 
maakte de regering plannen om voeding tegen kostprijs aan minder draagkrachtige personen ter 
beschikking te stellen.2 
 
Eerst begin 1940 werd er haast gemaakt met de uitvoering van deze plannen. Zo nam S.L. Louwes, 
directeur-generaal voor de Voedselvoorziening, samen met de secretaris-generaal van economische zaken, 
H.M. Hirschfeld, in de loop van 1940 het initiatief tot oprichting van de Centrale Keuken. Deze keuken had 
ten doel om de burgerij gekookt voedsel te verstrekken, indien zij dat zelf niet meer kon bereiden.3 
 
In mei 1940 werden er in Wageningen proeven genomen, waarna men met grote voortvarendheid aan de 
slag ging.4 Het aantal kookinrichtingen werd in de tweede helft van 1940 belangrijk uitgebreid. Eind 1943 
bedroeg de capaciteit zelfs ruim 2 miljoen porties per dag.5 
 
De Duitse bezetter voelde eigenlijk weinig voor handhaving van de Centrale Keuken. Hij wilde de keukens 
opheffen en de installaties benutten voor fabrieksvoeding. Desondanks bleven de keukens open, zij het voor 
een beperkt aantal deelnemers. Na 17 september 1944 werd de afgifte van bonloze voeding aan bedrijven 
gestaakt en werd de aktiviteit volledig gericht op de burgerbevolking.6 
 
Maaltijden werden alleen verstrekt tegen inlevering van bepaalde distributiebonnen en bijbetaling van een 
klein bedrag. Inlevering van vier vleesbonnen, 2 vet-of boterbon en 3 peulvruchtenbon gaf recht op negen 
warme maaltijden van ca. 3/4 liter. Bij inlevering van deze bonnen kreeg men een scheurkaart met negen 
afscheurbare genummerde bonnen. Tegen inlevering van zo'n bon kon men tegen betaling van / 0,10 of / 
0,25, indien geen vetbon werd ingeleverd, een dagkaart kopen, waarop de maaltijd werd verstrekt. De 
dagkaarten moesten wel twee dagen van te voren bij de Centrale Keuken worden gekocht, zodat de keuken 
een overzicht kreeg van de te koken hoeveelheid voedsel.7 
 
Het eten werd veelal 's ochtends in grote ketels gestoomd en in gamellen naar de uitdeelposten gebracht.8 
 
Met ingang van mei 1942 werd de Nederlandsche Volksdienst ingeschakeld bij de verstrekking van warm 
eten aan de burgerbevolking. Wenste iemand tegen inlevering van distributiebonnen voor deelname in 
aanmerking te komen, dan moest er bij een van de buurtschapshoofden van de N.V.D. een schriftelijke 
aanvrage ter verkrijging van een zogenaamde deelnemerskaart worden ingediend. Met deze kaart kon men 
dan maaltijden bij de keuken afhalen.9 
 

1.1.2. De Centrale Keuken te Heerlen 

 
Van particuliere zijde waren er al initiatieven ontplooid om met name kinderen bijvoeding te geven. Zo 
exploiteerden een kweekschool, een retraitehuis, een huishoudschool en een gezellenhuis een particuliere 
keukeninrichting. Van overheidswege werden eerst in september 1940 de eerste stappen ondernomen. In 

                                                      
1 L. de Jong. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (13 dln; 's-Gravenhage, 1969-1988) 10b, eerste helft, 171. 
2 G.M.T. Trienekens. Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening 1940-1945. Utrecht, 1985, 210. 
3 De Jong. Het Koninkrijk, 10b, eerste helft, 14, 163. 
4 Trienekens. Tussen ons volk, 210. 
5 De Jong. Het Koninkrijk, 10b, eerste helft, 171. 
6 Trienekens. Tussen ons volk, 211. 
7 Inv. nr. 5. 
8 De Jong. Het Koninkrijk, 10 b, eerste helft, 173. 
9 Handboek Keukens. 's-Gravenhage, 1943-1944. 
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deze maand namelijk deelde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gemeentebesturen mee dat de 
overheid, i.v.m. de naderende winter en de daardoor te verwachten moeilijkheden op het gebied van de 
voedselvoorziening, van plan was om aan de bevolking voedzame warme maaltijden te verstrekken.10 
 
Het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd werd belast met de voorbereiding en uitvoering van 
bovengenoemde maatregel. Het gemeentebestuur van Heerlen moest de lokatie aanwijzen, daarbij rekening 
houdende met een centrale en beschermde ligging van de keuken.11 In november 1940 werd een geschikte 
lokatie gevonden, en wel een wei, gelegen aan de Honigmanstraat en eigendom van de familie 
Widdershoven. Met ingang van 1 december 1940 werd de wei door de gemeente voor de duur van de 
oorlog gehuurd.12 Het ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verheij uit Amersfoort maakte een plan en 
vanaf december werd begonnen met de bouw van de keuken, door en voor rekening van het Rijksbureau 
voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd. De exploitatie kwam in handen van het gemeentebestuur.13 
 
Op 24 januari 1941 werd M.M.E. van de Ven, directeur van Publieke Werken, door het college van 
burgemeester en wethouders belast met de leiding van de exploitatie van de Centrale Keuken.14 
 
In de daarop volgende maanden werden besprekingen gevoerd met diverse officiële instellingen, firma's en 
personen inzake het betrekken van grondstoffen, zoals aardappelen, groenten, vlees en kolen.15 
 
De Centrale Keuken werd op 24 april 1941 in bedrijf gesteld. De leiding in de keuken was in handen van de 
heer Stienstra, die als hotelier een goede staat van dienst had. Behalve de Centrale Keuken aan de 
Honigmanstraat werden er nog vier uitdeellokalen ingericht, waardoor het verkrijgen van warme maaltijden 
werd bevorderd en vergemakkelijkt. Deze lokalen werden ingericht in een houten gebouwtje bij het bureau 
van de Bouwvereniging op de Molenberg, in het Patronaat in Schandelen, het wijkgebouw van de Ned. 
Herv. Kerk aan de Beersdalweg en het Patronaat aan de Anjelierstraat in Heerlerheide. Op 12 mei 1941 
werd er nog een uitdeellokaal geopend in een van de lokalen van het politiebureau op de hoek Caumerweg-
Rijksweg te Heerlerbaan.16 
 
In 1942 begon de Centrale Keuken ook met de verstrekking van bijvoeding voor de gemeenten 
Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. De animo in deze gemeenten was te gering om een 
eigen keuken te exploiteren. Begin 1943 was het gebruik in deze gemeenten zo sterk afgenomen, dat de 
gemeentebesturen besloten om het verstrekken van bijvoeding door de Keuken van Heerlen te stoppen.17 
 
De deelname van de bevolking viel wat tegen. In het begin liep het aantal deelnemers op van 300 naar 
1.000 per dag, maar half juni 1941 was dit aantal gedaald tot " 200 à 250 per dag. In de tweede helft van 
augustus was het aantal deelnemers echter gestegen tot " 300.18 
 
Kort na het in gebruik nemen van de keuken werd er ook begonnen met bonloze bijvoeding van 
fabrieksarbeiders. Zo werd er m.i.v. 18 augustus 1941 voedsel aan de mijnen verstrekt.19 In 1943 werd er 
een concept-overeenkomst opgesteld, regelend de verhouding rijk-gemeente betreffende de exploitatie van 
de verstrekking van fabrieksvoeding. Deze overeenkomst is nooit vastgesteld, omdat de gemeente Heerlen 
er niet mee akkoord ging. Zij kon zich niet verenigen met de bepaling dat de fabrieksvoeding geheel voor 
rekening van het Rijk zou komen. De verstrekking van burgervoeding kwam echter voor 75 % voor rekening 
van het Rijk en voor 25 % van de gemeente Heerlen. In Heerlen was het verstrekken van fabrieksvoeding 
zeer winstgevend, dit in tegenstelling tot het verstrekken van burgervoeding, en het gemeentebestuur 
vreesde daarom verlies van inkomsten. Men kwam echter niet tot overeenstemming en deze overeenkomst 
werd daarom nooit vastgesteld.20 
 

                                                      
10 Inv. nr. 3. 
11 Inv. nr. 2. 
12 Inv. nr. 4. 
13 Inv. nr. 1; inv. nr. 71. 
14 Inv. nr. 73. 
15 Inv. nr. 72. 
16 Inv. nr. 1; inv. nr. 5. 
17 Inv. nr. 145. 
18 Inv. nr. 73. 
19 Inv. nr. 73. 
20 Inv. nr. 68. 
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1.1.3. Personeel 

 
Bij de ingebruikstelling van de Centrale Keuken waren er naast de directeur en de dagelijks leider 14 
personen werkzaam, nl. vier kassiers, één kok, één bij-kok, zes helpers, één stoker en één hulpstoker.21 
 
Kort na de instelling van de keuken ontstonden er problemen met het functioneren van de dagelijks leider. 
Vooral de administratie werd sterk verwaarloosd en daarom besloot de directeur om m.i.v. juni 1941 de 
hoofdadministratie bij de administratie van de dienst Publieke Werken onder te brengen. De chef-commies 
Bour van Publieke Werken werd belast met toezicht op de dagelijks leider en de gang van zaken in de 
Centrale Keuken. Ondanks deze maatregel bleef de dagelijks leider niet naar behoren functioneren. Na een 
klacht van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd, Inspectie VI te Heerlen in juli 1942 
besloot de directeur op 18 september 1942 de Centrale Keuken te reorganiseren. De heer J.J.W. Matti werd 
benoemd tot dagelijks leider. De ontslagen dagelijks leider werd nu belast met de functie van controleur van 
de verkoop van weekkaarten, de daarvoor in te leveren distributiebescheiden e.d.22 
 
Per 1 mei 1943 waren er voor de keuken werkzaam de leider Matti, een plaatsvervangend leider, één 
administrateur, twee kassiers, één chef-kok, twee bij-koks, elf helpers, één stoker, één magazijnmeester en 
één controleur.23 
 
In juli 1945 waren er nog 21 personen werkzaam in de keuken, nl. één chef-kok, drie bij-koks, één stoker, 
veertien helpers en twee bewakers. Als gevolg van de teruglopende produktie werden er zes personen 
overgeplaatst naar de dienst Publieke Werken, te weten vijf helpers en één bij-kok.24 
 
Na de sluiting van de keuken werd het personeel te werk gesteld bij de dienst Publieke Werken. Alleen W.K. 
Vincken behandelde de nog lopende zaken van de voormalige Centrale Keuken en twee bewakers waren 
nog tot begin 1947 werkzaam voor de keuken.25 
 

1.1.4. Opheffing van de Centrale Keuken te Heerlen 

 
Vanwege het geringe aantal deelnemers besloot het gemeentebestuur in juli 1945 om de Centrale Keuken 
te sluiten. Er werd per dag nog slechts ca. 90 liter voor burgers en ca. 660 liter voor fabrieken en bedrijven 
geproduceerd. Dit leidde tot een exploitatie-tekort van / 350,-per week.26 
 
Het Algemeen Commissariaat voor de Voedselvoorziening, Bureau Massavoeding Zuid te Tilburg verleende 
op 19 juli toestemming om de keuken te sluiten, mits er maatregelen werden getroffen dat de verstrekking 
van bonloze bijvoeding aan fabrieken en bedrijven doorgang kon vinden.27 
 
De mijnkeuken van de Oranje-Nassau Mijnen werd bereid gevonden om m.i.v. 15 oktober 1945 het bereiden 
van fabrieksvoeding over te nemen. Het verstrekken van voedsel aan de burgers werd vanaf 13 oktober 
1945 gestaakt. Een gedeelte van de aanwezige grondstoffen, gamellen en andere benodigdheden van de 
Centrale Keuken werd door de mijnkeuken overgenomen. De overgebleven grondstoffen en installaties 
werden verkocht.28 
 
Volgens het huurkontrakt van de grond moesten de gebouwen na sluiting worden gesloopt. De leider van de 
Centrale Keuken adviseerde de burgemeester echter om deze gebouwen niet te slopen, maar door de 
gemeente te laten gebruiken. Het keukengebouw kon in gebruik worden genomen door de 
luchtbeschermingsdienst en de kantoorgebouwen door Publieke Werken.29 De gemeente volgde dit advies 
echter gedeeltelijk op. Zij kocht de gebouwen voor / 5.000,-van het Rijk, maar verhuurde ze aan het Fonds 
voor Sociale Instellingen.30 

                                                      
21 Inv. nr. 25. 
22 Inv. nr. 16. 
23 Inv. nr. 41. 
24 Inv. nr. 46. 
25 Inv. nr. 30. 
26 Inv. nr. 12. 
27 Inv. nr. 12. 
28 Inv. nr. 96; inv. nr. 12. 
29 Inv. nr. 9. 
30 Inv. nr. 12. 
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Het werk van de Centrale Keuken werd op 14 november 1946 definitief beëindigd met het opmaken van de 
eindafrekening. Het aan het Rijk verschuldigde exploitatie-saldo bedroeg / 46.280,27.31 
 

1.2. Geschiedenis van het archief 

 
De administratie werd met ingang van juni 1941 door de administratie van de Dienst Publieke Werken 
verricht. Het archief werd toen ondergebracht in het archief van Publieke Werken. Het archief was 
rubrieksgewijs geordend en opgeborgen onder nummer 364. De rubrieken, achttien in totaal, kregen 
romeinse cijfers, te weten 364-I Algemeen, 364-II Comptabiliteit, 364-III Personeel, 364-IV Inrichting en 
materialen, 364-V Levensmiddelenvoorziening algemeen, 364-VI Vlees, 364-VII Boter en vet, 364-VIII 
Peulvruchten, 364-IX Diverse grondstoffen, 364-X Aardappelen, 364-XI Taptemelkpoeder, 364-XII 
Aardappelmeel en groenten, 364-XIII Voedselverstrekking, 364-XIV Emballage en fusten, 364-XV 
Voorraadstaten, 364-XVI Dienstkleding, 364-XVII Regionaal leider Massavoeding bij noodtoestand, en 
tenslotte 364-XVIII Procesverbalen. 
 
Na liquidatie van de keuken werd het archief overgedragen aan de Archiefdienst Gemeente Heerlen. In 
1981 werden de persoonsdossiers van het personeel, berustende in het archief van de gemeentesecretarie, 
overgedragen. In 1974 is er, met een aanvulling in 1981, door R. Braad een plaatsingslijst gemaakt. 
 

1.3. Verantwoording van de inventarisatie 

 
De orde zoals deze door de administratie was aangebracht, was nog als zodanig te herkennen. Ik heb deze 
orde, d.w.z de rubrieken, grotendeels in de inventaris overgenomen. Wel heeft een aantal rubrieken een 
andere naam gekregen en is een aantal rubrieken samengevoegd. Zo komen in de inventaris o.a. voor de 
rubrieken Financiën (364-I), Personeel (364-III), Aanschaf en toewijzing van grondstoffen (364-VI tot 364-
XII), Voorraad en verbruik (364-XIV en-XV), Bereiden en verstrekken van maaltijden (364-V en-XIII), 
Exploitatie keuken en uitdeellokalen (364-IV). 
 
Aan de hand van de Handleiding voor selektie en vernietiging van archiefbescheiden van Van Meerendonk 
en de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven heb ik stukken uit 
dit archief vernietigd. Vernietigd zijn onder meer circulaires van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd houdende algemene richtlijnen, loonstaten, personeelsdossiers, verzoeken van bedrijven en 
instellingen om maaltijden te verstrekken. Hierop heb ik een uitzondering gemaakt voor verzoeken van 
instellingen als de N.S.D.A.P. Heerlen en Winterhulp Nederland. 
 
Bonnen voor het kopen van dagkaarten en toeslagbewijzen voor extra rantsoenen zijn opgenomen in de 
collectie Tweede Wereldoorlog van het Thermenmuseum. 
 
Bij de overbrenging zijn met betrekking tot stukken betreffende personeelsaangelegenheden 
openbaarheidsbeperkende bepalingen gesteld. Deze stukken, met name de inventarisnummers 15, 16, 23-
24, 26, 37-39, 42-43 en 45, zijn eerst 75 jaar na datum van het stuk openbaar. 
 

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;  
                                                      
31 Inv. nr. 69. 
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- 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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Vleesenbeek, H.H. Meester Schraalhans. Nederlandse maatregelen inzake de primaire levensbehoeften. In: 
Nederland voedt zichzelf (Bericht van de Tweede Wereldoorlog dl. 84). Amsterdam, 1971 2330-2336. 
 
Voorzieningen tot leniging van door den oorlogstoestand ontstane noden. Leidraad ter oriënteering van de 
organen, welke bij de hulpverlening zijn ingeschakeld. 's-Gravenhage, 1941. 
 
Wet betreffende bescherming tegen luchtaanvallen. Zwolle, 1936. 
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2. Inventaris 
 

2.1. Stukken betreffende het organisme 

 

2.1.1. Oprichting en opheffing 

 
 1 Lijsten van mogelijke lokaties voor vestiging van noodkeukens in de gemeente 

Heerlen, 1940.  1 omslag 
 
 2 Notulen van de Commissie voor Publieke Werken betreffende oprichting van de 

Centrale Keuken, 1940.  1 stuk 
 
 3 Circulaire van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten houdende 

vragenlijst naar gegevens voor oprichting van noodkeukens in de gemeente 
Heerlen, 1940.  1 stuk 

 
 4 Stukken betreffende de lokatie van de op te richten Centrale Keuken, 1940.  1 omslag 
 
 5 Bekendmakingen te plaatsen in dagbladen inzake ingebruikname Centrale 

Keuken, 1941.  1 omslag 
 
 6 Circulaire van de leider der Centrale Keuken houdende uitnodiging voor opening 

op 24 april 1941 van de Centrale Keuken, 1941.  1 stuk 
 
 7 Correspondentie met het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd, 

Inspectie VI te Heerlen betreffende stopzetten deelname van de burgerbevolking 
aan het verstrekken van voedsel uit de Centrale Keuken, 1944.  1 omslag 

 
 8 Correspondentie met het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd te 's-

Gravenhage betreffende inventaris en sluiting van de Centrale Keuken, 1944-
1945.  1 omslag 

 
 9 Correspondentie met de burgemeester en wethouders betreffende sluiting van de 

Centrale Keuken, 1945.  1 omslag 
 
 10 Brief aan het Algemeen Commissariaat voor de Voedselvoorziening, bureau 

Massavoeding te Tilburg betreffende sluiting Centrale Keuken, 1945.  1 stuk 
 
 11 Circulaire aan de afnemers van bonloze bijvoeding houdende mededeling van 

sluiting Centrale Keuken, 1945.  1 stuk 
 
 12 Stukken betreffende sluiting en afwikkeling Centrale Keuken, 1945-1947.  1 omslag 
 

2.1.2. Organisatie 

 
 13 Formulier met gegevens over de Centrale Keuken Heerlen, z.d. 1 stuk 
 
 14 Rapporten van de dagelijks leider van de Centrale Keuken betreffende de gang 

van zaken in de Centrale Keuken, 1941.  1 omslag 
 
 15 Brief aan de technisch-ambtenaar 1e klasse van Publieke Werken betreffende 

onregelmatigheden bij de Centrale Keuken, 1941.  1 stuk 
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 16 Stukken betreffende het functioneren van de Centrale Keuken, in het bijzonder van 
de dagelijks leider, en de daaruit voortvloeiende reorganisatie, 1941-1943.  1 omslag 

 
 17 Brief van de dagelijks leider van de Centrale Keuken aan de directeur van de 

Centrale Keuken houdende opgave van de werkzaamheden van het administratief 
personeel, 1943.  1 stuk 

 
 18 Notulen van een op 9 december 1943 gehouden vergadering met de chef-koks, 

1943.  1 stuk 
 
 19 Rapporten van de dagelijks leider betreffende werkzaamheden bewakingsdienst 

Centrale Keuken, 1943.  1 omslag 
 
 20 Brief aan het hoofd van het Bureau Massavoeding te Tilburg houdende algemeen 

rapport omtrent de gang van zaken in de Centrale Keuken, 1945.  1 stuk 
 
 21 Rapport van de administratie van de Centrale Keuken aan de directeur van 

Publieke Werken betreffende het zich niet in orde bevinden van de administratie, 
1946.  1 stuk 

 

2.1.3. Personeel 

 
 22 Brief aan S. Stienstra houdende benoeming tot kok, 1941.  1 stuk 
 
 23 Stukken betreffende ontslag bijkok en drie helpers i.v.m. diefstal van 

levensmiddelen, 1941.  1 omslag 
 
 24 Stukken betreffende ontslag enige helpers en kassiers i.v.m. terugloop van het 

aantal deelnemers, 1941.  1 omslag 
 
 25 Brief aan het Departement van Binnenlandsche Zaken, afd. Overheidspersoneel, 

houdende opgave personeelsbezetting op 30 april 1941, 1941.  1 stuk 
 
 26 Stukken betreffende ontslag 2e kok i.v.m. een woordenwisseling met zijn 

meerdere, 1941- 1942.  1 omslag 
 
 27 Instructies en bekendmakingen aan het personeel, 1941-1945.  1 omslag 
 
 28-34 Loonlijsten, 1941-1945.  7 omslagen 

 28 8 april 1941-27 december 1941 
 29 29 december 1941-4 april 1942 
 30 5 april 1942-12 september 1942 
 31 14 september 1942-2 januari 1943 
 32 4 januari 1943-25 december 1943 
 33 26 december 1943-23 december 1944 
 34 31 december 1944-31 december 1945 

 
 35 Staten van personeel, 1941-1945.  1 omslag 
 
 36 Correspondentie met de Oranje-Nassau Mijnen betreffende overplaatsing van 

personeel van de Centrale Keuken naar de Mijnkeuken, 1942.  1 omslag 
 
 37 Dossier inzake krijgsgevangenschap van kassier M. van Baal, 1942-1945.  1 omslag 
 
 38 Stukken betreffende ontslag twee helpers i.v.m. diefstal van boter, 1943.  1 omslag 
 



 11

 39 Correspondentie met de afdeling Sociale Zaken ter gemeentesecretarie Heerlen 
betreffende opgave personeelsbezetting op 1 januari 1943, 1943.  1 omslag 

 
 40 Lijst van personeel dat op 24 november 1943 in dienst van de Centrale Keuken 

was, 1943.  1 stuk 
 
 41 Brief aan het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd te 's-

Gravenhage houdende opgave personeelsgegevens, 1943.  1 stuk 
 
 42 Rapport van de dagelijks leider inzake ontslag van een helper, 1944.  1 stuk 
 
 43 Rapport van de dagelijks leider inzake incident tussen een helper en de 

magazijnmeester, 1944.  1 stuk 
 
 44 Proces-verbaal van de Accountantsdienst van het College van Algemeene 

Commissarissen van Landbouw, Handel en Nijverheid voor het bevrijde 
Nederlandsche gebied inzake aanwezigheid van het personeel, 1944.  1 stuk 

 
 45 Stukken betreffende het lidmaatschap van een kassier en een helper van het 

Nederlandsch Arbeidsfront en de Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 
1944-1945.  1 omslag 

 
 46 Rapport van de dagelijks leider inzake gewenste personeelsbezetting door daling 

van de produktie, 1945.  1 stuk 
 
 47 Brieven aan burgemeester en wethouders van Heerlen houdende opgave van het 

personeel, 1945.  1 omslag 
 

2.1.4. Financiën 

 
 48 Journaal, april 1941-5 oktober 1942.  1 deel 
 
 49-50 Inkoopboeken, 1941-1945.  2 delen 

 49 April 1941-2 oktober 1943 
 50 4 oktober 1943-28 november 1945 

 
 51-52 Verkoopboeken, 1941-1945.  2 delen 

 51 29 december 1941-10 juli 1943 
 52 12 juli 1943-13 oktober 1945 

 
 53-54 Recapitulatieboeken, 1941-1945.  2 delen 

 53 April 1941-3 oktober 1942 
 54 3 oktober 1942-22 december 1945 

 
 55-57 Kasboeken, 1941-1946.  3 delen 

 55 22 april 1941-17 april 1943 
 56 19 april 1943-23 december 1944 
 57 24 december 1944-16 augustus 1946 

 
 58 Balansen, 1941-1946.  1 omslag 
 
 59 Brieven aan de burgemeester houdende toezending balans, exploitatierekening en 

begroting, 1942-1943.  1 omslag 
 
 60-61 Grootboeken, 1942-1945.  1 deel en 1 pak 

 60 Oktober 1942-december 1942 1 deel 
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 61 1943-1945 1 pak 
 
 62-63 Balansboeken, 1942-1945.  2 delen 

 62 1942 
 63 4 oktober 1942-31 december 1945 

 
 64 Stukken betreffende kasopname, 1942-1946.  1 omslag 
 
 65 Crediteurenboek, 1943.  1 deel 
 
 66 Debiteurenboek, 1944.  1 deel 
 
 67 Brieven aan de burgemeester betreffende ontwerpbegroting 1945, 1944-1945.  1 omslag 
 
 68 Correspondentie met het Departement van Sociale Zaken te 's-Gravenhage 

betreffende eindafrekening Centrale Keuken, 1946.  1 omslag 
 
 69 Correspondentie met de burgemeester betreffende eindafrekening, 1946-1948.  1 omslag 
 

2.1.5. Bouw, inrichting en exploitatie keuken en uitdeellokalen 

N.B. zie ook rubriek 1.1. 
 
 70 Verzoekschrift van de huisvrouwen van Beersdal e.o. met verzoek het eten af te 

halen in het patronaatsgebouw aan de Sittarderweg i.p.v. in Heerlen, z.d..  1 stuk 
 
 71 Correspondentie met het Ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verheij te 

Amersfoort betreffende bouw en inrichting Centrale Keuken, 1940-1942.  1 omslag 
 
 72 Verslag van gevoerde besprekingen met instellingen, firma's en personen inzake 

het betrekken van grondstoffen nodig voor de exploitatie van de te vestigen 
Centrale Keuken, 1941.  1 stuk 

 
 73 Correspondentie met de burgemeester inzake exploitatie van de Centrale Keuken, 

1941.  1 omslag 
 
 74 Stukken betreffende opheffing uitdeelpost Molenberg, 1941.  1 omslag 
 
 75 Correspondentie met de bouwvereniging "Heerlen" betreffende huur 

kantoorruimtes t.b.v. de uitdeling van eten, 1941.  1 omslag 
 
 76 Correspondentie met het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd te 

's-Gravenhage betreffende inrichting van de Centrale Keuken en aanschaf van 
materialen, 1941-1943.  1 omslag 

 
 77 Rapporten van de leider van de Centrale Keuken houdende adviezen inzake 

inrichting van de Centrale Keuken en aanschaf van materialen, 1941-1943.  1 omslag 
 
 78 Stukken betreffende huur van het pand Geerstraat 30 van P. Schunck, 1941-1943. 

 1 omslag 
 
 79 Brief van de leider van de Centrale Keuken aan de burgemeester van Heerlen 

houdende verzoek hem te ontheffen van de exploitatie van de Centrale Keuken, 
1942.  1 stuk 

 
 80 Correspondentie met de heer Denneman te Heerlen betreffende verzoek van de 

bewoners van het Rectoraat Leenhof e.o. om een uitdeellokaal in te richten, 1942.  1 omslag 
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 81 Rapport van de inspecteur van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd, Inspectie VI te Heerlen inzake controle van de Centrale Keuken, 1942. 
 1 stuk 

 
 82 Correspondentie met de inspecteur van het Rijksbureau voor de 

Voedselvoorziening in Oorlogstijd, Inspectie VI te Heerlen betreffende controle van 
de Centrale Keuken, 1942-1943.  1 omslag 

 
 83 Rapporten inzake controle op hygiëne voedselbereiding en werkzaamheden 

personeel uitdeellokalen samengesteld door controleur V. Servais, 1942-1943.  1 omslag 
 
 84 Brieven aan de accountantsdienst van de Departementen van Handel, Nijverheid 

en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij te 's-Gravenhage houdende 
toezending exploitatiestaten, 1942-1944.  1 omslag 

 
 85-86 Exploitatiestaten. Met bijlagen, 1942-1945.  2 pakken 

 85 4 oktober 1942-25 december 1943 
 86 26 december 1943-27 oktober 1945 

 
 87 Brief van de inspecteur van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in 

Oorlogstijd, Inspectie VI te Heerlen houdende advies tot opheffing van de 
uitdeelpost Schandelen, 1943.  1 stuk 

 
 88 Correspondentie betreffende exploitatiestaten, 1943.  1 omslag 
 
 89 Bekendmakingen aan de afnemers van warm eten, 1943-1945.  1 omslag 
 
 90 Bekendmakingen aan de afnemers van fabrieksvoeding, 1943-1945.  1 omslag 
 
 91 Stukken betreffende exploitatieovereenkomst van de Centrale Keuken, 1944.  1 omslag 
 
 92 Staat van de exploitatie van de Centrale Keuken te Heerlen, [1944].  1 stuk 
 
 93 Correspondentie met mej. L. Lückers te Heerlen betreffende huur magazijn door 

de Centrale Keuken, 1945.  1 omslag 
 
 94 Brief van de directeur van de Centrale Keuken aan het college van burgemeester 

en wethouders houdende advies inzake overname installatie van de Centrale 
Keuken door derden, 1945.  1 stuk 

 
 95 Brief aan de directie van de Oranje-Nassau Mijnen betreffende door de 

mijnkeuken over te nemen materialen van de Centrale Keuken i.v.m. bereiding 
fabrieksvoeding, 1945.  1 stuk 

 

2.2. Stukken betreffende de voedselvoorziening 

 

2.2.1. Aanschaf en toewijzing van grondstoffen 

 

2.2.1.1. Algemeen 

 
 96 Staten van ontvangen, verbruik, voorraad en nog te ontvangen eenheden vaste 

brandstoffen, mei 1941-oktober 1945.  1 omslag 
 
 97 Stukken betreffende uitkering aan handelaren uit het Schadeloosstellingsfonds, 

1942-1943.  1 omslag 



 14

 
 98 Processen-verbaal inzake inbeslagname levensmiddelen door de Duitsers, 1945.  2 stukken 
 

2.2.1.2. Toewijzing en levering 

 
 99 Brieven aan het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd te 's-

Gravenhage betreffende verhoging toewijzingen van grondstoffen, 1941.  1 omslag 
 
 100 Stukken betreffende afkeuring partij erwtengruis, geleverd door N.V. Duvekot's 

Graanhandel te Goes, 1941.  1 omslag 
 
 101-102 Registers van toegewezen en ontvangen hoeveelheden levensmiddelen in kg, 

1941-1943.  2 delen 
 101 12 mei 1941-2 oktober 1942 
 102 4 oktober 1942-30 oktober 1943 

 
 103 Rapporten over afgekeurde partij vetkanen, 1942.  1 omslag 
 
 104 Correspondentie met het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd te 

's-Gravenhage betreffende verantwoording peulvruchten, 1942.  1 omslag 
 
 105 Stukken betreffende afgekeurde partij gele bonen, afgenomen door de Mijnkeuken 

van de Oranje-Nassaumijnen, 1942.  1 omslag 
 
 106 Brief aan de Nederlandsche Inkoop Centrale van Akkerbouwprodukten (N.I.C.A.) 

houdende opgave van in de periode 1 januari-15 oktober 1942 van diverse 
leveranciers betrokken peulvruchten, 1942.  1 stuk 

 
 107 Stukken betreffende levering van slechte aardappelen door de V.B.N.A. te 

Heerlen, 1942- 1944.  1 omslag 
 
 108 Identiteitskaarten Rijkskolenbureau voor de Centrale Keuken ten behoeve van 

levering brandstoffen, 1942-1945.  1 omslag 
 
 109-110 Registers van door leveranciers geleverde levensmiddelen en andere artikelen, 31 

oktober 1943-16 juli 1945.  2 delen 
 109 Deel 1 
 110 Deel 2 

 
 111 Register van ontvangen en geretourneerde emballage, 28 december 1942-24 

december 1945.  1 deel 
 

2.2.1.3. Voorraad en verbruik 

 
 112 Voorraadlijst, 21 april 1941-17 mei 1941.  1 stuk 
 
 113 Register van voorraad en verbruik levensmiddelen, 27 december 1941-27 

december 1942.  1 deel 
 
 114-115 Staten van voorraad en verbruik levensmiddelen, 1942-1945.  1 pak en 1 omslag 

 114 1942-1944 1 pak 
 115 1945 1 omslag 

 
 116 Processen-verbaal inzake opname voorraad coupures en grondstoffen, 1943-

1945.  1 omslag 
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 117 Inventarissen materialen en grondstoffen, 1943-1945.  1 omslag 
 
 118 Voorraadlijst grondstoffen, 1945.  1 stuk 
 
 119 Staat van magazijnvoorraad i.v.m. overdracht aan W.K. Vincken op 8 september 

1945, 1945.  1 stuk 
 
 120 Brief van de Centrale Keuken te Venlo houdende toezending proces-verbaal van 

voorraadopname over de door de Centrale Keuken Heerlen afgezonden 
grondstoffen, 1945.  1 stuk 

 
 121 Proces-verbaal van de leider der Centrale Keuken van op 23 november 1945 

verzonden grondstoffen, 1945.  1 stuk 
 
 122 Lijsten van aan andere keukens overgedragen grondstoffen, 1945.  1 stuk 
 

2.2.2. Bereiden en verstrekken van maaltijden 

 
 123 Staat van het aantal verstrekte maaltijden, z.d..  1 stuk 
 
 124 Staat van aantal bereide en uitgereikte maaltijden, 21 april 1941-17 mei 1941.  1 stuk 
 
 125 Staat van aantal verkochte porties warm eten, [1941].  1 stuk 
 
 126 Brieven aan het Bureau Groenten-en Fruitvoorziening te 's-Gravenhage houdende 

opgave van menu's, 1941.  1 omslag 
 
 127 Stukken betreffende klachten van de Oranje-Nassaumijnen over het eten, 1941-

1942.  1 omslag 
 
 128 Stukken betreffende organisatie van schoolkindervoeding, 1941-1943.  1 omslag 
 
 129-137 Registers van uitgereikte en ingenomen bonnen en dagkaarten voor maaltijden, 

1941-1945.  9 delen 
 129 22 april 1941-14 juni 1941 
 130 Uitdeellokaal Heerlerbaan, 9 mei 1941-13 oktober 1945 
 131 Uitdeellokaal Honigmanstraat, 22 april 1941-1 juni 1944 
 132 Uitdeellokaal Heerlerheide, 22 april 1941-12 juni 1941 
 133 Uitdeellokaal Molenberg, 22 april 1941-2 juni 1945 
 134 Uitdeellokaal gemeente Nieuwenhagen, 17 juli 1942-31 december 

1943 
 135 Uitdeellokaal gemeente Schaesberg, 24 juli 1942-27 februari 1942 
 136 Uitdeellokaal Schandelen, 22 april 1941-22 december 1943 
 137 Uitdeellokaal gemeente Ubach over Worms, 18 september 1942-25 

februari 1943 
 
 138 Rapporten over keuring van de kwaliteit van de maaltijden, 1941-1945.  1 omslag 
 
 139 Staat van een aantal personen die in aanmerking komen voor bedrijfsvoeding, 4 

mei 1942- 17 november 1942.  1 stuk 
 
 140 Brief aan het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd te 's-

Gravenhage houdende opgave van bedrijven die fabrieksvoeding van de keuken 
betrekken, 1942.  1 stuk 

 
 141 Menu's, 1942.  2 stukken 
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 142 Brief van het personeel van de firma "Ostbau" houdende verzoek om levering van 

maaltijden, 1942.  1 stuk 
 
 143 Stukken betreffende de levering van éénpansmaaltijden aan de N.S.D.A.P. 

Heerlen en Hoensbroek, 1942-1943.  1 omslag 
 
 144 Brieven van de Winterhulp Nederland te Heerlen en Nieuwenhagen houdende 

verzoek om levering van éénpansmaaltijden, 1942-1943.  1 omslag 
 
 145 Stukken betreffende levering van bonloze bijvoeding aan omliggende gemeenten, 

1942- 1944.  1 omslag 
 
 146 Brieven aan de Nederlandsche Volksdienst, afdeling Organisatie te Maastricht 

houdende opgave van het aantal verstrekte porties warm eten, 1942-1944.  1 omslag 
 
 147-148 Registers van het aantal geproduceerde liters warm eten, 1942-1945.  2 delen 

 147 28 december 1942-23 december 1944 
 148 24 december 1944-13 oktober 1945 

 
 149 Brief aan de inspecteur van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in 

Oorlogstijd, Inspectie VI te Heerlen houdende opgave van het aantal bereide liters 
warm eten in de periode 28 december 1941-4 september 1943, 1943.  1 stuk 

 
 150 Brieven aan het Aan-en Verkoopbureau van Tuinbouw-en Sierteeltprodukten te 's-

Gravenhage houdende opgave van menu's en het vermoedelijk aantal liters, 1943. 
 1 omslag 

 
 151 Staten van per week verbruikte grondstoffen, aantal geproduceerde liters en 

gewerkte manuren, 1943-1944.  1 omslag 
 
 152 Brieven aan het Aan-en Afvoerbureau van Buitenlandsche Levensmiddelen te 

Maastricht houdende opgave van het aantal rantsoenen, 1944-1945.  1 omslag 
 
 153 Correspondentie met het Bureau Massavoeding Zuid-Limburg te Maastricht 

betreffende voedselverstrekking aan interneringskampen, 1945.  1 omslag 
 
 154 Proces-verbaal van de dagelijks leider van opname voorraad dag-en 

scheurkaarten, 1946.  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 


