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1. Inleiding 
 

1.1. Geschiedenis van de luchtbeschermingsdienst 

 

1.1.1. Voorgeschiedenis 

 
De Eerste Wereldoorlog luidde een nieuwe periode in de oorlogvoering in. Het zwaartepunt werd nu 
verplaatst van het slagveld naar het chemisch laboratorium. Het gebruik van chemische middelen vergrootte 
echter de kans dat behalve militairen ook de burgers hiervan het slachtoffer konden worden. De regering 
voelde zich daarom verplicht om deze ontwikkeling in het oog te houden en zich te verdedigen tegen het 
gevaar van een chemische oorlog.1 
 
Daarom werd in 1927 de "Aanwijzingen luchtbeschermingsdienst"2 uitgegeven. Hierin werd geopperd dat in 
geval Nederland in een oorlog werd betrokken, vijandelijke luchtstrijdkrachten mogelijk naast militaire doelen 
ook burgerdoelen zouden aanvallen. Om de kansen op aanvallen vanuit de lucht zoveel mogelijk te 
verminderen en de gevolgen van die aanvallen te beperken, moesten er maatregelen worden voorbereid en 
uitgevoerd. Elke gemeente werd aanbevolen een autoriteit of ambtenaar aan te wijzen als hoofd van de 
luchtbeschermingsdienst ter plaatse en hem op te dragen om voor de voorbereiding en uitvoering van de 
luchtbeschermingsdienst te zorgen.3 
 
In 1931 werd deze gids vervangen door de "Leidraad luchtbeschermingsdienst".4 Daar geen enkele 
gemeente met zekerheid voor luchtaanvallen gevrijwaard kon worden geacht, was het raadzaam om in elke 
gemeente al in vredestijd voorbereidingen voor de luchtbescherming te treffen. Deze leidraad poogde de 
burgemeesters de weg te wijzen bij de voorbereiding van de luchtbeschermingsdienst.5 
 
Bovengenoemde uitgaven hadden echter niet het gewenste resultaat en daarom werd in 1934 een populaire 
gids uitgegeven, getiteld "Organisatie, verduistering, alarmeering"6 om opnieuw aandacht aan deze zaak te 
besteden. 
 
Desondanks werden er maar in enkele gemeenten luchtbeschermingsdiensten opgericht. In 1936 werden 
de burgemeesters bij wet van 23 april7 verplicht om maatregelen ter bescherming van de bevolking uit te 
voeren met betrekking tot:  
- waarschuwing en alarmering;  
- de taak van politie, brandweer, geneeskundige dienst, reinigingsdienst en andere gemeentelijke diensten 
in de organisatie;  
- organisatie van hulpdiensten;  
- voorlichting van de bevolking;  
- middelen van bescherming en ontsmetting.8 
 
Bij K.B. van 15 augustus 1936 (Staatsblad, no. 347) werden er nadere voorschriften gegeven m.b.t. de 
uitwerking van bovengenoemde maatregelen. De burgemeesters moesten de inrichting van een dienst ter 
uitvoering van deze maatregelen voorbereiden, een hoofd van dienst aanwijzen en zijn instructie vaststellen, 
en de inrichting van hulpdiensten, plus het aanwijzen van de hoofden daarvan, voorbereiden.9 
 

                                                      
1 P.H.A. de Ridder, Organisatie, verduistering, alarmeering (Alphen a.d. Rijn, 1934). 
2 Aanwijzingen nopens de door burgerautoriteiten te nemen maatregelen ter bescherming tegen de gevolgen van aanvallen vanuit de 

lucht. Aanschrijving departement van oorlog van 9 maart 1927, 11de afdeling, no. 37 ('s-Gravenhage, 1927). 
3 Aanwijzingen nopens de door burgerautoriteiten te nemen maatregelen ter bescherming tegen de gevolgen van aanvallen vanuit de 

lucht. Aanschrijving departement van oorlog van 9 maart 1927, 11de afdeling, no. 37 ('s-Gravenhage, 1927). 
4 Leidraad voor de burgemeesters bij het nemen van maatregelen ter bescherming van de bevolking tegen de gevolgen van aanvallen 

uit de lucht. Aanschrijving Departement van Defensie van 30 mei 1931, 11de Afdeeling B, no. 61 (Breda, 1931). 
5 Leidraad voor de burgemeesters bij het nemen van maatregelen ter bescherming van de bevolking tegen de gevolgen van aanvallen 

uit de lucht. Aanschrijving Departement van Defensie van 30 mei 1931, 11de Afdeeling B, no. 61 (Breda, 1931). 
6 De Ridder, Organisatie. 
7 Wet betreffende bescherming tegen luchtaanvallen van 23 april 1936, Staatsblad no. 302. 
8 Wet betreffende bescherming tegen luchtaanvallen van 23 april 1936, Staatsblad no. 302. 
9 Koninklijk Besluit 15 augustus 1936, Staatsblad no. 347. 
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Verder gaf de minister van Binnenlandse Zaken op 30 oktober 1936 de "Richtlijnen voor het samenstellen 
van het gemeentelijk luchtbeschermingsplan" uit. Dit plan vormde de grondslag voor de opbouw van het 
gehele stelsel van voorbereidende organisatorische maatregelen ter bescherming van de bevolking tegen 
luchtaanvallen. De algemene beginselen van de luchtbeschermingsdienst, zoals neergelegd in de "Leidraad 
luchtbeschermingsdienst", werden er in verwerkt. Deze beginselen moesten wel worden getoetst aan de 
plaatselijke omstandigheden van elke gemeente, zoals topografische gesteldheid, bebouwing, personele en 
materiële hulpbronnen.10 
 

1.1.2. De luchtbeschermingsdienst der gemeente Heerlen 

 
In de gemeente Heerlen werd al in 1934 een begin gemaakt met de organisatie van een 
luchtbeschermingsdienst. Op 1 september 1934 vaardigde de burgemeester het Aanwijzingsbesluit 
Luchtbeschermingsdienst uit. Hierbij werd L.L. Offermans, commissaris van politie en commandant van de 
brandweer, aangewezen als hoofd van de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst.11 
 
Bij K.B. van 22 september 1936 (Staatsblad 386) werden de gemeenten aangeduid die in de eerste, tweede 
en derde gevarenklasse werden ingedeeld. Omdat er in Heerlen geen belangrijke objecten van strategisch 
belang aanwezig waren, werd de gemeente ingedeeld in gevarenklasse twee.12 
 
Op grond van de bepalingen in de wet van 23 april 1936 en het K.B. van 15 augustus 1936 stelden 
burgemeester en wethouders op 2 oktober 1937 de "Instructie voor het Hoofd van den 
Luchtbeschermingsdienst in de gemeente Heerlen" vast. Deze instructie werd bij K.B. van 4 januari 1938 
goedgekeurd. Als hoofd van de luchtbeschermingsdienst werd de commissaris van politie aangewezen. Het 
hoofd was verantwoording schuldig aan de burgemeester en was vooral belast met de organisatie van de 
luchtbeschermingsdienst. Daarnaast moest het hoofd een ontwerp-luchtbeschermingsplan samenstellen en 
na goedkeuring door de burgemeester dit plan uitwerken.13 
 
Met ingang van 1 januari 1938 werd M.M.E. van de Ven, directeur van Publieke Werken, benoemd tot 
opvolger van de heer Offermans, die wegens drukke werkzaamheden deze functie had neergelegd.14 
 
Offermans legde de grondslagen voor het luchtbeschermingsplan, die door het nieuwe hoofd verder werden 
uitgewerkt. Zo werd er op 1 april 1938 een bijeenkomst belegd met als doel de "voorbereiding van 
maatregelen tot doelmatige bescherming der burgerbevolking tegen luchtgevaar ingeval van oorlog". Tijdens 
deze bijeenkomst werd het luchtbeschermingsplan gepresenteerd en werden de hoofden van de bureaus en 
de afdelingen aangesteld. Daarnaast werd hier de eerste aanzet gegeven tot oprichting van de afdeling 
Heerlen van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming.15 Deze afdeling werd in november 
1938 opgericht en werkte nauw samen met de luchtbeschermingsdienst. De vereniging had ten doel de 
zelfbescherming en het voorlichten van de burgerij, terwijl bij de luchtbeschermingsdienst de bescherming 
door de overheid centraal stond. 
 
De commandopost werd gevestigd in de kelder van het Administratiegebouw Geleenstraat 37.16 
 
Met ingang van 1 februari 1940 werd C.G.N. Voncken benoemd tot waarnemend hoofd. Hij heeft deze 
functie tot 1 juli 1940 vervuld. Bij besluit van 16 november 1944, no. 8839, werd aan Van de Ven eervol 
ontslag verleend. In deze vacature werd niet meer voorzien en Voncken nam vanaf die tijd de functie van 
hoofd waar.17 
 
Om hulp te verlenen bij het puinruimen en herstellen aan het door het oorlogsgeweld zwaar getroffen 
noorden van Limburg werden in mei 1945 zogenaamde hulpploegen geformeerd. Deze ploegen bestonden 

                                                      
10 A.G.H., Archief gemeentesecretarie Heerlen (A.Gs.H.), Z 342 Luchtbeschermingsdienst en-plan der gemeente Heerlen, Circulaire 

van de Minister van Binnenlandsche Zaken van 30 october 1936, no. 25908, afd. Binnenlandsch Bestuur. 
11 A.G.H., Archief gemeentesecretarie Heerlen (A.Gs.H.), Z 342, Organisatie van de Luchtbeschermingsdienst der gemeente Heerlen, 

26 juni 1937. 
12 Inv. nr. 1. 
13 A.G.H., A.Gs.H., no. Z 342, Instructie voor het hoofd van de luchtbeschermingsdienst in de gemeente Heerlen, 2 oktober 1937. 
14 A.G.H., A.Gs.H., no. Z 342, schrijven van de burgemeester van Heerlen aan M.M.E. van de Ven, directeur van Publieke Werken, 7 

januari 1938. 
15 Inv. nr. 1. 
16 A.G.H., A.Gs.H., Z 342, Schrijven aan de burgemeester en wethouders, 14 april 1939. 
17 Inv. nr. 4. 
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uit personeel van de gemeente Heerlen, m.n. van het Slachthuis, Publieke Werken, 
Luchtbeschermingsdienst en Brandweer. In Heerlen werden 100 man ingezet voor hulpverlening aan Noord-
Limburg.18 
 

1.1.3. Liquidatie van de luchtbeschermingsdienst Heerlen 

 
De liquidatie begon met het ontslag van het personeel van de vaste kern per 1 juli 1945. Vanaf deze datum 
werden de werkzaamheden, bestaande uit o.a. het indienen van declaraties van door de gemeente 
gemaakte kosten, uitbetaling loon en wachtgeld aan het personeel van de vaste kern, door het personeel 
van de secretarie van de gemeente Heerlen ter hand genomen en afgehandeld. Alleen een tweetal 
hulpploegen, geformeerd uit de vaste kern, werden nog tot en met januari 1946 aangehouden. Nadat ook zij 
met ingang van 1 februari 1946 werden ontslagen, was de liquidatie een feit. Materiaal, kleding en uitrusting 
werden zoveel mogelijk verkocht. Het na verkoop overgebleven materiaal en het meer specifieke 
luchtbeschermingsmateriaal, zoals gasmaskers en- pakken, werden opgeborgen in een onder de politiepost 
Heerlerbaan gelegen kelder. De afwikkeling van de financiën duurde nog tot 1951.19 
 
Als gevolg van de beëindiging van de oorlogstoestand kwam de taak van de blokorganisaties geheel te 
vervallen. Zij zijn echter nooit officieel opgeheven. In sommige buurten zijn zij geheel verdwenen, terwijl in 
andere buurten de blokorganisatie is blijven voortbestaan in de vorm van buurtverenigingen.20 
 
De taak van de luchtbeschermingsdienst werd overgenomen door de Bescherming Burgerbevolking. 
 

1.1.4. Organisatie van de luchtbeschermingsdienst 

 
De organisatie van de luchtbeschermingsdienst kan globaal in drie periodes worden ingedeeld, te weten de 
periode 1936-1940, de periode 1940-1944 (tijdens de Duitse bezetting) en de periode 1944-1945 (na de 
bevrijding tot aan de opheffing). Ik geef de organisatie tijdens deze periodes in grote lijnen weer, daar er, 
vooral na 1940, met grote regelmaat nieuwe afdelingen werden opgericht en na verloop van tijd weer 
opgeheven. 
 

1.1.4.1. Periode 1936-1940 

 
Tot aan de Duitse bezetting was de luchtbeschermingsdienst als volgt georganiseerd. De algemene leiding 
berustte bij het hoofd van de luchtbeschermingsdienst. Onder hem ressorteerden de bureaus voorziening 
bevolking, personeel, propaganda, veterinaire dienst, materieel en het bureau algemene reserve.21 
 
Voor het behoorlijk functioneren werd de dienst zelf onderverdeeld in een aantal afdelingen, te weten de 
waarschuwingsafdeling, de politie-en brandweerafdeling, de afdeling bedrijven, de afdeling publieke werken 
en de geneeskundige afdeling (inclusief de gasdienst).22 
 
De gemeente Heerlen werd daarbij verdeeld in twee gebieden. Het gebied A ten noorden van de spoorlijn 
Sittard-Heerlen-Kerkrade, en het gebied B ten zuiden van deze spoorlijn. Deze gebieden werden elk weer 
verdeeld in 3 vakken en deze vakken in een aantal wijken.23 
 
Organisatieschema 1936-1940.  
Hoofd  
Bureau Voorziening Bevolking  
Personeel  
Propaganda  
Veterinaire dienst  
                                                      
18 Inv. nr. 2. 
19 Inv. nr. 4. 
20 Inv. nr. 4. 
21 Inv. nr. 1. 
22 Inv. nr. 1. 
23 Inv. nr. 11. 
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Materieel  
Algemene reserve  
Waarschuwings-Politie-en Bedrijven afdeling Publieke Geneeskundige afdeling  
Brandweer Werken afdeling 
 

1.1.4.2. De periode 1940-1944 

 
De Duitse bezetter ging in 1940 direkt over tot reorganisatie van de luchtbeschermingsdiensten, omdat 
volgens hem bij langere dienst het vrijwilligerssysteem tekort schoot. Er ontstonden vooral moeilijkheden 
met betrekking tot de bezetting van de posten en de voortdurende wisseling in de bezetting van deze posten 
stond vorming van voldoende geschoold personeel in de weg. De bezetter wilde daarom dat de continu-
dienst werd verricht door personen die uitsluitend voor deze werkzaamheden waren aangesteld en 
voortdurend ter beschikking stonden en als zodanig de kern van de luchtbeschermingsorganisatie 
vormden.24 
 
Organisatieschema 1940-1944.  
Burgemeester  
Hoofd  
Plv. hoofd Commandopost  
Administrateur  
Uitkijkposten Technische dienst Verbindingsdienst Veterinaire dienst  
Dienst voor de Brandweer Opruimings-en Ordedienst en tijdelijke ontruiming herstellingsdienst Politie  
Chemische dienst Geneeskundige dienst 
 
Ook de gemeente Heerlen ontkwam niet aan reorganisatie en in 1941 werden de grondslagen van de 
organisatie van de luchtbeschermingsdienst van de gemeente Heerlen door de rijksinspecteur voor de 
bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen goedgekeurd. Hierin werd bepaald dat tot de dienst 
behoren het personeel van de gemeentediensten en-bedrijven die bij de dienst zijn ingedeeld, het personeel 
van de vaste kern en de bij de luchtbeschermingsdienst ingedeelde vrijwilligers.25 
 
De burgemeester werd door de bezetter benoemd tot plaatselijk leider. Onder hem stond het hoofd van de 
luchtbeschermingsdienst. Daaronder stonden de hoofden van de diensten. De luchtbeschermingsdienst 
bestond uit de geneeskundige dienst, brandweer, opruimings-en herstellingsdienst, ordedienst en de 
chemische dienst.26 
 
Tevens werd de blokorganisatie, d.i. georganiseerde burenhulp, ingevoerd. Er werden blokploegen 
geformeerd die de daadwerkelijke hulpverlening bij ongevallen ten gevolge van luchtaanvallen ter hand 
namen.27 De gemeente werd verdeeld in een aantal vakken, deze op hun beurt weer in een aantal wijken. 
De wijken werden weer verdeeld in een aantal blokken, bestaande uit 200/300 gezinnen en maximaal uit 
1.000 personen.28 
 
Per 1 mei 1944 zag de organisatie van de luchtbeschermingsdienst van de gemeente Heerlen er als volgt 
uit. Aan het hoofd stond de burgemeester als plaatselijke luchtbeschermingsleider. Daaronder het hoofd van 
de luchtbeschermingsdienst, het plaatsvervangend hoofd en de administrateur. Zij vormden de 
commandopost, welke was gevestigd op Geleenstraat 37. Hieronder stonden de uitkijkposten (warenhuis 
Schunck en de Vroedvrouwenschool), de geneeskundige dienst, de brandweer, de politie en ordedienst, de 
opruimings-en herstellingsdienst, de technische dienst, de verbindingsdienst, de chemische dienst, de 
veterinaire dienst, en de dienst voor de tijdelijke ontruiming. De gemeente Heerlen werd daarbij verdeeld in 
10 wijken en 69 blokken.29 
 

                                                      
24 Circulaire van de secretaris-generaal, wnd. hoofd van het departement van binnenlandsche zaken, van 23 juli 1940, no. 17164, afd. 

B.B., aan de burgemeesters, in: Officiële Bekendmakingen. Vereniging van Nederlandse Gemeenten ed. ('s-Gravenhage, 1940) 
VII 30, no. 449. 

25 Inv. nr. 12. 
26 Inv. nr. 12. 
27 A.G.H., A.Gs.H., Z 360 Luchtbeschermingsdienst en-plan der gemeente Heerlen 1934-1946, Circulaire van de Rijksinspectie voor de 

Bescherming van de Bevolking tegen luchtaanvallen, aan de burgemeesters, no. 19.107.83, van 21 juli 1941. 
28 Inv. nr. 12. 
29 A.G.H., A.Gs.H., Z 342, Organisatorische gegevens luchtbeschermingsdienst gemeente Heerlen op 1 mei 1944. 
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1.1.4.3. De periode 1944-1945 

 
Grote veranderingen zijn er ten opzichte van de voorgaande periode niet geweest. Alleen verviel de 
samenvoeging politie, brandweer en luchtbescherming bij "Tijdelijk Brandweerbesluit", vastgesteld te 
Londen op 7 september 1944 (Staatsblad E85). De brandweer en de luchtbeschermingsdienst vormden nu 
twee afzonderlijke diensten, met ieder een eigen hoofd. Alleen bij bomaanvallen en andere rampen, die het 
gevolg zijn van oorlogshandelingen, werd het hoofd luchtbeschermingsdienst de coördinerende figuur.30 
 
Na de bevrijding werd de luchtbeschermingsdienst gereorganiseerd. Bij schrijven van de Rijksinspecteur 
voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, ressort Noord-Brabant en Limburg, werd de 
burgemeester verzocht ook de luchtbeschermingsdienst te reorganiseren. De leiding bleef berusten bij de 
commandopost. Daaronder stonden een aantal diensten, te weten de inlichtingendienst, de 
reddingsbrigaden, de doorgangshuizen, de burgerlijke lijkendienst en de piket-posten (vakposten).31 
 
Het hoofd van de luchtbeschermingsdienst adviseerde de burgemeester om de Rijksinspecteur mee te 
delen dat in de gemeente Heerlen een inlichtingendienst en een burgerlijke lijkendienst niet noodzakelijk 
waren. De doorgangshuizen waren voorzien door de evacuatiedienst en de piketposten werden gevormd 
door vrijwilligers. Alleen de oprichting van reddingsbrigaden en ambulance was gewenst, met name door het 
zeer sterk uitgedunde vrijwilligerscorps.32 
 
Organisatieschema 1944-1945.  
Hoofd  
Plv. hoofd Commandopost  
Administrateur  
Inlichtingen-Reddingsbrigaden dienst  
Doorgangshuizen Burgerlijke Piketposten  
Lijkendienst 
 

1.1.5. Samenwerking met andere luchtbeschermingsdiensten 

 
Vanaf 1935 hebben de luchtbeschermingsdiensten van diverse gemeenten in Zuid-Limburg plannen 
ontwikkeld om te komen tot een vorm van samenwerking. Zo waren er plannen ontworpen voor een 
"regionale waarschuwings-en alarmeringsdienst tegen luchtaanvallen in Zuid-Limburg". Dit leidde in 1939 tot 
een gemeenschappelijke regeling Intercommunale Samenwerking tussen de gemeenten deeluitmakende 
van de Kring Heerlen, te weten Amby, Amstenrade, Bemelen, Berg en Terblijt, Bocholtz, Brunssum, Cadier 
en Keer, Eijgelshoven, Eijsden, St. Geertruid, Gronsveld, Gulpen, Heer, Heerlen, Hoensbroek, Houthem, 
Hulsberg, Kerkrade, Klimmen, Margraten, Meerssen, Mesch, Mheer, Nieuwenhagen, Noorbeek, Nuth, Oud-
Valkenburg, Rijckholt, Schinveld, Schin op Geul, Slenaken, Simpelveld, Schimmert, Schaesberg, Ubach 
over Worms, Valkenburg, Vaals, Voerendaal, Wittem, Wijnandsrade en Wijlre.33 
 
Er werd een commissie ingesteld, waarin zitting hadden de burgemeesters van de gemeenten Heerlen, 
Brunssum, Schaesberg, Simpelveld en Voerendaal. Deze commissie kreeg tot taak om allerlei regels op te 
stellen, o.m. omtrent een vlotte onderlinge hulpverlening door personeel en materiaal en ten aanzien van 
maatregelen betreffende de organisatie van de bescherming van de bevolking.34 
 
In januari 1945 werd er een nieuwe regeling getroffen waarbij Heerlen kerngemeente werd van een aantal 
kringgemeenten, daar de luchtbeschermingsdienst van de gemeente Heerlen aanzienlijk was uitgebreid. Zo 
waren er posten met permanente bezetting ingericht in Treebeek, Heerlerheide, Heerlerbaan en in de kom. 
Hierdoor was het mogelijk dat Heerlen, indien er in een van de kringgemeenten hulp nodig mocht zijn, direct 

                                                      
30 A.G.H., A.Gs.H., Z 364 Luchtbeschermingsdienst; Wettelijke bepalingen e.d., samenstelling, indeling en organisatie 1936-1943, 

Circulaire van het departement van oorlog, BZ nr.1, Militair Gezag, 6 december 1944. 
31 A.G.H., A.Gs.H., Z 361 Luchtbeschermingsdienst; Algemene correspondentie 1944-1946, schrijven van de Rijksinspectie voor de 

bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, ressort Noord-Brabant en Limburg aan de burgemeester van Heerlen, 21 
november 1944. 

32 A.G.H., A.Gs.H., Z 361, schrijven aan de burgemeester, no. 610.8, 21 december 1944. 
33 A.G.H., A.Gs.H., Z 333 Luchtbeschermingsdienst, Intercommunale samenwerking. 
34 G.H., A.Gs.H., Z 333 Luchtbeschermingsdienst, Intercommunale samenwerking. 
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kon bijspringen. De deelnemende kringgemeenten moesten o.a. alle rapporten over bominslagen e.d. via 
het hoofd van de luchtbeschermingsdienst van de kerngemeente zenden aan de Rijksinspectie.35 
 

1.2. Geschiedenis van het archief 

 
Over de methode van ordening heb ik in het archief niets kunnen ontdekken. Wel heb ik in het archief van 
de gemeentesecretarie, Z 329, een lijst van dossiers gevonden. Volgens deze lijst waren er 71 dossiers, 
genummerd van 1 tot 71. Deze dossiers zijn in het archief niet meer als zodanig te herkennen. 
 
Na de liquidatie is het archief in 1948 overgebracht naar de archiefbewaarplaats.36 Jaarverslag 1948 van de 
Dienst van het archief en museum der gemeente Heerlen. In 1977 werden een aantal archiefstukken, die 
elders in de archiefbewaarplaats zijn gevonden, in het archief teruggebracht. 
 
In 1974 heeft R. Braad een plaatsingslijst gemaakt, met een aanvulling in 1977. 
 

1.3. Verantwoording van de inventarisatie 

 
Zoals gezegd was de oude orde niet meer te herkennen. Het was onmogelijk om de dossiers, volgens de 
eerder genoemde lijst, weer te herstellen. Daarom heb ik het archief opnieuw geordend, op een manier die 
mij het beste leek. Ik heb de dossiers zaaksgewijs geordend. 
 
In het archief zijn nog sporen te vinden van het 'archief' dat gevormd is naar aanleiding van de 
gemeenschappelijke regelingen uit 1939 en 1945. De kringgemeenten moesten o.a. hun rapporten over 
bominslagen e.d. via de kerngemeente Heerlen sturen naar de Rijksinspectie. Het is aannemelijk dat er een 
archief gevormd is, want in het archief van de Luchtbeschermingsdienst heb ik twee dossiers gevonden, te 
weten een dossier nr. 14 Ubach over Worms en een dossier nr. 15 Vaals, met daarin afschriften van 
rapporten over bominslagen e.d. Naar alle waarschijnlijkheid werd er dus van iedere deelnemende 
gemeente een dossier bijgehouden. Dit is echter zo weinig dat ik geen afzonderlijk archief van de 
gemeenschappelijke regeling heb onderscheiden. De genoemde dossiers zijn aan de desbetreffende 
gemeenten overgedragen. 
 
Verder bleek dat er enkele dossiers van het archief van de Luchtbeschermingsdienst vermengd waren met 
een te reviseren archiefgedeelte van de gemeentesecretarie van na 1919, Z-nummers. Naar alle 
waarschijnlijkheid zijn deze dossiers overgenomen door de ambtenaar die belast was met de liquidatie van 
de Luchtbeschermingsdienst. Volgens het bestemmingsbeginsel heb ik deze dossiers weer teruggebracht 
naar het onderhavige archief. 
 
Op basis van de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven en de 
Handleiding voor selektie en vernietiging van archiefbescheiden van Van Meerendonk heb ik uit dit archief 
vernietigd. Vernietigd zijn onder meer dubbelen, circulaires van de overheid houdende algemene richtlijnen, 
declaraties en correspondentie betreffende declaraties, facturen en correspondentie betreffende facturen, 
kasstukken, personeelsdossiers en loonstaten. De personeelsdossiers zijn vernietigd, omdat de gegevens 
uit deze dossiers ook vermeld zijn op de personeelsbladen (inv. nr. 73-77). De loonstaten zijn vernietigd, 
omdat deze gegevens ook vermeld zijn in de loonregisters (inv. nr. 84-89). 
 
Een aantal in het archief aangetroffen stempels zijn opgenomen in de collectie Tweede Wereldoorlog van 
het Thermenmuseum. 
 
Bij de overbrenging van het archief is bepaald dat alle stukken betreffende personeelsaangelegenheden, 
met name de inventarisnummers 73-77, eerst 75 jaar na datum van het stuk openbaar zijn. 
 

1.4. Andere bronnen over Heerlen rond de Tweede Wereldoorlog 

 

                                                      
35 Inv. nr. 8. 
36 Jaarverslag 1948 van de Dienst van het archief en museum der gemeente Heerlen. 
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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. Stukken betreffende het organisme 

 

2.1.1. Oprichting en opheffing 

 
 1 Notulen inzake organisatie en de voorbereiding van maatregelen tot doelmatige 

bescherming der burgerbevolking tegen luchtgevaar in geval van oorlog, 1938. 
Met luchtbeschermingsplan Heerlen, 1938.  1 omslag 

 
 2 Notulen inzake opheffing van de luchtbeschermingsdienst Heerlen en uitzending 

van personeel voor hulpverlening aan Noord-Limburg, 1945.  1 stuk 
 
 3 Register van concept-notulen van de leiding inzake opheffing en uitzending van 

personeel voor hulpverlening aan Noord-Limburg en staten uitbetaalde lonen, 
[1945].  1 deel 
N.B. zie ook inv. nrs. 62, 84, 89 en 96 

 
 4 Brief van het hoofd van de afdeling Algemene Zaken der gemeente Heerlen aan 

de burgemeester houdende inlichtingen inzake de liquidatie van de 
luchtbeschermingsdienst. Afschrift, 1951.  1 stuk 

 

2.1.2. Betrekkingen tot derden 

 
 5 Notulen van burgemeesters en hoofden van luchtbeschermingsdiensten van de 

gemeenten aangesloten bij de Kring van de Intercommunale Samenwerking 
inzake luchtbescherming, 1939-1941.  1 omslag 

 
 6 Notulen van de hoofden van de luchtbeschermingsdiensten in de provincie 

Limburg, 1939- 1944.  1 omslag 
 
 7 Notulen van politie-chefs, c.q. commandanten en/of plv. commandanten van de 

luchtbeschermingsdienst, 1944.  1 omslag 
 
 8 Convocaties en verslagen van vergaderingen van de hoofden van de 

luchtbeschermingsdiensten en commandanten van de brandweer der 
Kringgemeenten. Met presentielijsten, 1944-1945.  1 omslag 

 
 9 Convocatie en notulen van de hoofden van de luchtbeschermingsdiensten der 

Kringgemeenten Heerlen, 1945.  1 omslag 
 
 10 Circulaires van het hoofd van de luchtbeschermingsdienst Heerlen houdende 

instructies aan de hoofden van de luchtbeschermingsdiensten van de 
Kringgemeenten, 1945.  1 omslag 

 

2.1.3. Uitoefening van de dienst 

 

2.1.3.1. Organisatie 
N.B. zie ook inv. nrs. 2 en 3. 
 
 11 Luchtbeschermingsplan der gemeente Heerlen. Afdruk, [1938].  1 stuk 

N.B. zie ook inv. nr. 1 
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 12 Rapporten houdende grondslagen van de organisatie voor de 

luchtbeschermingsdienst in de gemeente Heerlen. Afschriften, 1941-1942.  1 omslag 
 
 13 Brief van de burgemeester houdende verzoek om advies inzake ontwerp-regeling 

directe sociale hulpverlening bij rampen, 1942.  1 stuk 
 
 14 Circulaire van het hoofd van de luchtbeschermingsdienst aan de wijk-en 

blokhoofden inzake blokorganisatie, 1943.  1 stuk 
 
 15 Brief van het hoofd van de chemische dienst betreffende reorganisatie van de 

chemische dienst, 1944.  1 stuk 
 

2.1.3.2. Dienstoverleg 

 
 16 Notulen commandanten-plaats-ongeval, leider geneeskundige dienst, technische 

noodhulp en hoofden van gemeentelijke diensten der gemeente Heerlen, 1938-
1942.  1 omslag 

 
 17 Notulen van de leiding, hoofden van wijk-en blokploegen, 1940-1943.  1 omslag 
 
 18 Circulaire van het hoofd van de luchtbeschermingsdienst betreffende ervaringen 

opgedaan bij het bombardement op 5 oktober 1942 inzake blokorganisatie en 
zelfbescherming, 1942.  1 stuk 

 
 19 Notulen van ploegcommandanten en plv. ploegcommandanten van de 

luchtbeschermingsdienst, 1942-1943.  1 omslag 
 
 20 Notulen van instructeurs, 1943.  1 stuk 
 
 21 Notulen van personeel van de uitkijkposten Schunck en Vroedvrouwenschool, 

1943.  1 stuk 
 
 22 Verslag van de vanaf 8 september 1944 verrichte werkzaamheden door het 

personeel van de vaste kern, [1944].  1 stuk 
 

2.1.3.3. Instructies en communicatie 
N.B. zie ook inv. nrs. 44, 81 en 106. 
 
 23 Telefoon-en adressengids van de luchtbeschermingsdienst Heerlen, z.d. 1 deel 
 
 24 Lijsten van personeel, z.d. 1 omslag 
 
 25 Staat van de samenstelling van wijken en blokken; staat met namen en adressen 

van blokhoofden, z.d. 1 omslag 
 
 26 Instructieschema betreffende voorlichting van de luchtbeschermingstroepen, z.d. 

Met aantekeningen 1 stuk 
 
 27 Instructie L.B.D. wijk Meezenbroek, z.d. 1 stuk 
 
 28 Plattegronden van waterleidingnet met erop aangegeven de brandkranen. 

Lichtdrukken, 1931-1932.  1 omslag 
 
 29 Schema van straatverlichting en schakelschema voor uitschakeling van de 

straatverlichting, 1938-1939.  2 stukken 
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 30 Schakelschema sirenes, 1939.  1 stuk 
 
 31 Instructies en dienstorders voor het personeel van de luchtbeschermingsdienst, 

1938-1945.  1 omslag 
 
 32 Register houdende samenstelling van de blokploegen, [vóór 1940]. Met 

bijgevoegde staten van gegevens van wijk Molenbergpark 1 deel 
 
 33 Instructies voor de telefoondienst op de commandopost, 1940.  1 omslag 
 
 34 Circulaires aan de hoofden van dienst, wijk-en blokhoofden houdende instructies 

en dienstorders, 1940-1944.  1 omslag 
 
 35 Instructies t.b.v. de verschillende onderdelen van de luchtbeschermingsdienst, 

1941.  1 omslag 
 
 36 Plattegronden gemeente Heerlen met hoog-en laagspanningsnet, 1943.  1 omslag 
 
 37 Instructie voor de veterinaire dienst, 1944.  1 stuk 
 
 38 Staten van personeel deel uitmakende van de Reddingsbrigade, [1944]-1945.  1 omslag 
 
 39 Aantekening van de taakomschrijving van de verantwoordelijke leiders van de 

"Reddingsbrigaden", [1945].  1 stuk 
 
 40 Instructies en roosters van oefeningen en werkzaamheden van de 

reddingsbrigaden deel uitmakende van de verschillende posten, [1945].  1 stuk 
 

2.1.3.4. Oefeningen en cursussen ter bevordering van de paraatheid 
N.B. zie ook inv. nr. 40. 
 
 41 Stukken betreffende een op zaterdag 13 oktober 1934 in Zuid-Limburg gehouden 

oefening, 1934.  1 omslag 
 
 42 Verslag van een op 4 oktober 1938 gehouden alarmeringsoefening, 1938.  1 stuk 
 
 43 Verslagen van op 5 en 6 september 1939 door de luister-en uitkijkdienst gehouden 

oefeningen, 1939.  1 stuk 
 
 44 Instructie voor cursus t.b.v. hoofdinstructeurs, 1942.  1 deel 
 
 45 Circulaire van het hoofd van de centrale groep aan het personeel van de centrale 

groep betreffende een te houden sportdag met appel, 1942.  1 stuk 
 
 46 Convocaties voor oefeningen van de hulpdiensten, 1942-1943.  1 omslag 
 
 47 Verslagen van kaartoefeningen van de staf, 1944.  2 stukken 
 
 48 Rapport van het hoofd van de luchtbeschermingsdienst betreffende een cursus te 

Londen, 1945.  1 stuk 
 
 49 Programma cursus voor ploegcommandanten, [1945].  1 stuk 
 

2.1.4. Benodigdheden en gebouwen 

 
 50 Staten van aangeschafte materialen voor de luchtbescherming, 1938-1945.  1 omslag 

N.B. het jaar 1943 ontbreekt 
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 51 Stukken betreffende te betalen vergoedingen van door de 
luchtbeschermingsdienst in gebruik genomen materialen en gebouwen, 1941-
1943.  1 omslag 

 
 52 Brieven van de burgemeester aan de Hoofdinspecteur voor de bescherming van 

de bevolking tegen luchtaanvallen te 's-Gravenhage betreffende vergoeding voor 
ingebruikname pand fa. Schunck als uitkijkpost. Afschriften, 1942.  1 omslag 

 
 53 Plattegrond kelderverdieping arbeidsbeurs Geleenstraat, in te richten als 

commandopost luchtbeschermingsdienst, 1943.  1 stuk 
 
 54 Blanco formulieren van de luchtbeschermingsdienst Heerlen no. V8-V48, 1944.  1 omslag 

N.B. niet compleet 
 
 55 Inventaris van materialen in voorraad en in bruikleen op 1 januari 1945, 1945.  1 deel 
 
 56 Inventarissen van de gebouwen Geerstraat 30 en 87 en gebouw (magazijn?) 

Publieke Werken, [1945].  1 omslag 
 
 57 Inventarissen van materialen en gereedschappen van de 

luchtbeschermingsdienst, 1945.  1 omslag 
 
 58 Brief van de burgemeester houdende toestemming tot verdelen van sportartikelen 

van de luchtbeschermingsdienst over de V.V. Heksenberg en de Sportclub van de 
Distributiedienst, 1945.  1 stuk 

 
 59 Inventarissen van aanwezige materialen i.v.m. liquidatie van de 

luchtbeschermingsdienst, [1951].  1 omslag 
 
 60 Lijsten van aan derden verkochte materialen van de voormalige 

luchtbeschermingsdienst, [1951].  1 omslag 
 

2.1.5. Financiën 

 
 61 Processen-verbaal van de inspecteur der gemeentefinanciën inzake kasopname. 

Met balans per 31 december 1946, liquidatiebalans per 1 november 1946 en 
eindafrekening over 1945 en 1946, 1942-1946 1 omslag 

 
 62 Tabellarisch kasboek van uitbetaling lonen en overige betalingen, 1944-1945.  1 deel 

N.B. zie ook inv. nrs. 3 en 84-89 
 
 63 Kasboek van betalingen, 1944-november 1945.  1 deel 
 
 64 Rekeningen betreffende uitgaven. Met bijlagen, 1944-1945.  1 omslag 
 
 65 Journaal, 1944-september 1946.  1 deel 
 
 66 Stukken betreffende kasopname van 5 februari, 1946.  1 omslag 
 

2.1.6. Personeel 

 
 67 Register houdende gegevens van het personeel, z.d. 1 deel 
 
 68 Register van nummers van legitimatiebewijzen en armbanden van het personeel, 

z.d. 1 deel 
 
 69 Verslag van het hoofd der luchtbeschermingsdienst van de vanaf half september 

1938 verrichte werkzaamheden ten behoeve van de luchtbescherming, 1939 1 stuk 
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 70 Arbeidsreglement voor het personeel, tijdelijk in dienst bij de vaste kern, 1940.  1 stuk 
 
 71 Register van personeelsgegevens, 1940-1945.  1 deel 
 
 72 Arbeidsovereenkomstenbesluit voor het personeel van de vaste kern. Met 

handtekeningen personeel, 1941.  1 stuk 
 
 73-77 Staten van het personeel, 1941-1945.  5 pakken 

 73 A-E 
 74 F-J 
 75 K-O 
 76 P-T 
 77 U-Z 

 
 78 Staten met gegevens van het personeel van de vaste kern, 1941-1945.  1 pak 
 
 79 Register van pasfoto's van het personeel van de vaste kern, [1941-1945].  1 deel 

N.B. behoort bij inv. nr. 78 
 
 80 Brief aan de burgemeester houdende advies inzake uitbreiding van de vaste kern, 

1943.  1 stuk 
 
 81 Reglement van orde en algemene instructies voor het personeel van de vaste 

kern, 1943.  1 stuk 
 
 82 Loonlijsten van het personeel van de centrale groep, 30 oktober 1943-1 juli 1944.  1 pak 

N.B. loonlijsten periode 30-10-1943-26-12-1943 ontbreken 
 
 83 Register houdende gegevens van het personeel en leden van de blokploegen, 

[1944].  1 deel 
 
 84-89 Registers van uitbetaalde lonen, 1944-1945.  6 delen 

N.B. zie ook inv. nrs. 62 en 96 
 84 I, 1944 
 85 II, 1944 
 86 III, 1944 
 87 I, januari-juli 1945 
 88 II, januari-juli 1945 
 89 III, januari-juli 1945 

 
 90 Lijst van na 15 juli 1945 in dienst gebleven personeel, 1945.  1 stuk 
 
 91 Lijst van personeel in dienst van de luchtbeschermingsdienst, [1945].  1 stuk 
 
 92 Lijst van verzonden ontslagbewijzen, [1945].  1 stuk 
 
 93 Lijst van personeel te werk gesteld bij de Dienst van Publieke Werken te Heerlen, 

[1945].  1 stuk 
 
 94 Lijsten van personeel dat na de liquidatie van de luchtbeschermingsdienst zijn 

werkzaamheden blijft vervullen, [1945].  2 stukken 
 
 95 Aantekening van de personeelssterkte, 1945.  1 stuk 
 
 96 Staat van uitbetalingen lonen, januari 1945-16 februari 1946.  1 katern 
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 97 Stukken betreffende de uitreiking van herinneringsmedailles aan de leden van de 
luchtbeschermingsdienst die zich vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt op het 
gebied van de luchtbescherming, 1951.  1 pak 

 

2.2. Stukken betreffende taakuitoefening 

 

2.2.1. Bescherming van de bevolking 

 

2.2.1.1. Voorlichting 

 
 98 Verslag van een cursus in gezinsbescherming tegen aanvallen uit de lucht, 

handleiding voor instructeurs en instructrices, z.d. 1 deel 
 
 99 Stukken betreffende een op 20 oktober 1938 gehouden verduisteringsoefening, 

1938.  1 omslag 
 
 100 Stukken betreffende een op 8 juni 1938 te Heerlen gehouden 

"Luchtverdedigingsdag" voor de bevolking van Zuid-Limburg, 1938.  1 omslag 
 
 101 Circulaire van de luchtbeschermingsdienst Heerlen houdende aanwijzingen voor 

de bevolking in verband met luchtaanvallen, 1938.  1 stuk 
 
 102 Register houdende "Gegevens van belang voor den Gemeentelijken 

Luchtbeschermingsdienst L.B.D. Heerlen", [1940].  1 deel 
 
 103 Affiches houdende bekendmakingen inzake luchtbescherming, [1940] en 1944.  2 stukken 

N.B. opgeborgen in afficheverzameling nr. A 397 en 398 
 
 104 Programma van de tentoonstelling, georganiseerd door de 

luchtbeschermingsdienst en de afdeling Heerlen van de Nederlandsche 
Vereeniging voor Luchtbescherming. Gedrukt, 1941.  1 deel 

 
 105 Affiche betreffende in acht te nemen gedragsregelen bij schietoefeningen op 

vliegtuigen, 1943.  1 stuk 
N.B. opgeborgen in afficheverzameling nr. A 396 

 
 106 Convocatie voor luchtbeschermingscursus bestemd voor hoofden van scholen en 

directeuren van onderwijsinrichtingen, 1943.  2 stukken 
 
 107 Circulaire aan de corpscommandant der gemeentepolitie, instructeurs, wijk-en 

blokhoofden houdende instructies inzake voorlichtingsavonden voor de 
burgerbevolking, 1943.  1 stuk 

 
 108 Brieven aan de hoofdinspecteur voor de Luchtbescherming te Nijmegen houdende 

opgave van lokalen, sprekers en opkomst inzake voorlichtingsavonden voor de 
burgerbevolking. Doorslagen, 1943- 1944.  1 omslag 

 
 109 Verslag van M. van de Ven, commandant van de luchtbeschermingsdienst 

betreffende de voorlichting van de burgerbevolking inzake de zelfbescherming 
tegen de gevolgen van luchtaanvallen in de gemeente Heerlen, 1944.  1 deel 

 

2.2.1.2. Beschermingsmaatregelen 
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 110 Correspondentie met de P.T.T. Heerlen betreffende plan voor de zelfbescherming 
van haar personeel en gebouw tegen luchtgevaar, 1938.  2 stukken 

 
 111 Stukken betreffende werkverschaffing voor hoofdarbeiders inzake het verzamelen 

van gegevens omtrent de inrichting van kelders tot schuilgelegenheden, 1938-
1939.  1 omslag 

 
 112 Stukken betreffende luchtbeschermingsmaatregelen voor scholen, 1940-1944.  1 omslag 
 
 113 Plattegronden met erop aangegeven de schuilkelders in blokken en straten, 

genummerd 1-53. Lichtdrukken, 1941-1943.  1 pak 
 
 114 Brief van het N.S.-station Heerlen houdende toezending plattegrond met erop 

aangegeven de brandkranen, 1943.  1 stuk 
 

2.2.2. Rapportage 

 

2.2.2.1. Rapportage van de posten en ploegen 

 

2.2.2.1.1. Commandopost 

 
 115 Dagboek, 17 mei 1942-8 augustus 1942.  1 deel 
 

2.2.2.1.2. Waarnemingsposten 

 
 116-118 Dagboeken Post Schunck, 1942-1943.  3 delen 

 116 10 maart 1942-8 juli 1942 
 117 1 mei 1943-26 juni 1943 
 118 26 juni 1943-30 augustus 1943 

 

2.2.2.1.3. Vaste kern 

 
 119-125 Dagrapporten, 1941-1945.  7 pakken 

 119 28 januari 1941-11 juni 1941 
N.B. periode 3 april 1941-18 mei 1941 ontbreekt 

 120 20 juli 1942-31 december 1942 
 121 1 januari 1943-14 september 1943 
 122 14 september 1943-31 december 1943 
 123 31 december 1943-23 augustus 1944 
 124 23 augustus 1944-31 december 1944 
 125 1 januari 1945-1 maart 1945 

 
 126 Register van doorslagen van brieven en rapporten opgesteld door het hoofd van 

de Centrale Groep, gericht aan het hoofd van de luchtbeschermingsdienst, 4 april 
1941-3 november 1942.  1 deel 

 
 127-128 Registers van doorslagen van dagrapporten, 1941-1942.  2 delen 

 127 19 mei 1941-9 augustus 1942 
 128 9 augustus 1942-28 augustus 1942 
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2.2.2.1.4. Reddingsbrigade 

 
 129 Dagrapporten, maart-juni 1945.  1 pak 
 
 130 Dagrapporten verrichte werkzaamheden, 6 augustus-27 oktober 1945.  1 omslag 
 
 131 Weekrapport van in Venlo verrichte werkzaamheden door de "Vliegende 

Colonnes" en Burgerlijke Dienst der gemeente Heerlen, 1945.  1 omslag 
 

2.2.2.2. Rapportage n.a.v. luchtalarm 

 
 132-133 Rapporten betreffende molestschade bombardementen, 1942-1943.  2 banden 

 132 Bombardement, 5 oktober 1942 
 133 Bombardement, 26 februari 1943 

 
 134-136 Rapporten betreffende luchtalarm, bom-en granaatinslagen, het neerstorten van 

vliegtuigen, 1940-1945.  2 omslagen en 1 pak 
 134 22 mei 1940-7 oktober 1942 1 omslag 
 135 9 januari 1943-december 1944 1 pak 
 136 Januari 1945-10 maart 1945 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 


