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1. Inleiding 
 

1.1. Geschiedenis van Winterhulp Nederland 

 

1.1.1. Oprichting en organisatiestructuur 

 
Bij decreet van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied werd op 22 oktober 1940 als 
equivalent van de in Duitsland aktief zijnde organisatie van de N.S.D.A.P., genaamd Winterhilfe, de Stichting 
"Winterhulp Nederland" (W.H.N.) opgericht.1 Deze stichting kreeg als taak om de in het bezette Nederlandse 
gebied levende behoeftige Nederlandse staatsburgers zonder aanzien des persoons hulp en ondersteuning 
te verschaffen. De middelen werden verkregen door het organiseren van straatcollectes en loterijen en het 
verzamelen van goederen. Voorts kreeg de Stichting inkomsten uit al dan niet vrijwillige giften uit lonen en 
salarissen en bijdragen van firma's en organisaties.2 
 
Aan het hoofd van de Stichting stond de directeur-generaal die in de vervulling van zijn taak werd bijgestaan 
door de "Eereraad". De "Financieële Commissie" hield toezicht op het financiële beleid van de Stichting.3 
 
In afwachting van de statuten, waarin de organisatie van het bestuur verder geregeld werd, verzocht de 
secretaris-generaal, wnd. hoofd van het Departement van Binnenlandse Zaken, op 29 oktober 1940 de 
burgemeesters in de organisatie als plaatselijk leider te willen optreden.4 
 
Op 1 november 1940 werden de statuten vastgesteld, waarin de organisatie van het bestuur geregeld werd. 
De Stichting kende een landelijke, een provinciale en een plaatselijke leiding. 
 
De landelijke leiding was gevestigd te 's-Gravenhage met aan het hoofd de directeur-generaal. Hij had o.a. 
de zorg voor de nakoming van de taak van de Stichting en het aangeven van de nodige richtlijnen aan de 
provinciale en plaatselijke directeuren. De directeur-generaal werd bij de vervulling van zijn taak bijgestaan 
door de "Eereraad". 
 
De provinciale leiding, met aan het hoofd de provinciale directeur, was gevestigd in de provinciehoofdstad. 
De provinciaal directeur had de zorg voor de vervulling van de taak van de Stichting in de provincie 
overeenkomstig de hem door de directeur-generaal aangegeven richtlijnen. Verder moest hij de nodige 
aanwijzingen geven aan de plaatselijke directeuren. Ook de provinciale directeur werd bijgestaan bij de 
vervulling van zijn taak door de "Eerecommissie". 
 
Tenslotte de plaatselijke leiding, die in handen was van de plaatselijke directeur. Zijn taak was er zorg voor 
te dragen dat de taak van de Stichting vervuld werd in de gemeente overeenkomstig de hem door de 
directeur- generaal c.q. de provinciale directeur aangegeven richtlijnen. Tevens wees hij de leden van de 
"Plaatselijke Werkgemeenschap" aan. Deze werkgemeenschap moest de plaatselijk directeur raad en 
bijstand verlenen bij de vervulling van zijn taak. 
 
De "Financieële Commissie" moest de afgesloten rekeningen onderzoeken en kwijting verlenen aan de 
directeur-generaal.5 Vanaf de instelling heeft het Winterhulpwerk veel goodwill bij de Nederlandse bevolking 
verspeeld, omdat de Stichting werd opgericht door Seys-Inquart en veel N.S.B'ers, als Rost van Tonningen, 
zitting hadden in het Erecomité.6 Dit uitte zich in de opbrengsten van de collectes. Vooral de straatcollectes 
waren een grote mislukking. De huis aan huis collectes brachten daarentegen iets meer op, de loten werden 

                                                      
1 L. de Jong. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (13 dln; 's-Gravenhage, 1969-1988) 4, eerste helft, 470. 
2 L. de Jong. Je Maintiendrai (4 dln; London, 1941-1944) I 276. 
3 Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, 26 oktober 1940, stuk 33 no. 186. 
4 A.G.H., Archief Gemeentesecretarie Heerlen (A.Gs.H.) nr. 240, Stichting "Winterhulp Nederland", Stichting "Nederlandse 

Volksdienst". Organisatie, aktiviteiten en liquidatie van deze stichtingen in deze gemeente 1940-1945: circulaire no. 8718 aan de 
burgemeesters, 29 oktober 1940. 

5 Staatscourant 2 november 1940, no. 214A. 
6 De Jong, Het Koninkrijk, 4, eerste helft, 849. 
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nog het beste verkocht.7 De eerste collecte in oktober 1940 bracht / 520.000,-op. Bij de vierde collecte in 
februari 1941 was de opbrengst al gedaald naar / 190.000,-.8 
 

1.1.2. De afdeling Heerlen 

 
Kort na de vaststelling van de statuten werd begin november 1940 de afdeling Heerlen opgericht. Om de 
kosten zoveel mogelijk te beperken maakte de afdeling gebruik van de ruimten in de gemeenteadministratie. 
Het werk werd voorlopig waargenomen door een gemeenteambtenaar aan wie verlof werd verleend totdat 
een definitieve regeling was getroffen.9 
 
De eerste aktiviteit van de afdeling Heerlen was een straatcollecte met verkoop van insignes (speldje met 
lichtgevend molentje) op 29 en 30 november 1940.10 
 
Naar aanleiding van een enquête door het provinciaal Bureau voor Limburg naar het aantal behoeftigen 
deelde de adjunct-directeur van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs aan de burgemeester mee dat het aantal 
ondersteunde werklozen op 7 december 1940 27 (21 gezinnen, 6 kostgangers) bedroeg.11 Verder waren er 
63 personen (58 gezinnen, 5 kostgangers) in de Werkverruiming geplaatst.12 
 
Het plaatselijk bureau functioneerde in het eerste jaar van zijn bestaan niet naar behoren. Zo constateerde 
de inspecteur der gemeentefinanciën een gebrekkige uitvoering van de voorschriften: de aan het plaatselijk 
kantoor opgedragen werkzaamheden werden door verschillende ambtenaren verricht zonder dat er een 
centrale leiding bestond. Verder werden de voorgeschreven boeken niet bijgehouden. 
 
De inspecteur adviseerde daarom de burgemeester, als plaatselijk directeur, een leider voor de afdeling 
organisatie en propaganda en leden van de werkgemeenschap te benoemen.13 
 
De burgemeester volgde dit advies op. Allereerst werd op 5 maart 1941 de werkgemeenschap geïnstalleerd, 
bestaande uit F.H.H. Lintjens, wethouder H.J. Pelzer, J.H. Janssen, mw. Dupont-Verhulst, drs. F.A. 
Kraayeveld en dr. B. Koopmans. De gemeente Heerlen werd met ingang van april 1941 verdeeld in een 
aantal wijken, te weten: I Treebeek; II-IV Heerlerheide; V Schelsberg en Beersdal; VI Meezenbroek; VII 
Schaesbergerweg; VIII Eykenderveld; IX-X Kom Heerlen; XI Molenberg; XII Welten; XIII Heesberg; XIV 
Heerlerbaan.14 
 
Het personeel werd uitgebreid tot twee personen, te weten de heren Swaving en Souren.15 M.i.v. 1 oktober 
1941 werd A.J.J. Hustinx in plaats van Swaving benoemd. Wegens de uitbreiding van de werkzaamheden 
werd er met ingang van 17 november 1941 een derde administratieve kracht benoemd, en wel de heer W.C. 
Willems, voorheen werkzaam bij de uitreiking van persoonsbewijzen op de afdeling Bevolking.16 Deze 
benoeming gebeurde op aandringen van de plaatselijke afdeling, want door de toename van het aantal 
collectes kwam het eigenlijke doel, nl. beslissingen nemen op ingekomen verzoekschriften, 
belanghebbenden hiervan in kennis stellen en het uitreiken van waardebons of het verstrekken van giften in 
natura, in het gedrang.17 
 

                                                      
7 L. de Jong, De bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse televisie-stichting over het Koninkrijk der 

Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945 (Amsterdam, 1966) 425. 
8 De Jong, Het Koninkrijk, 4, eerste helft, 851-852. 
9 A.G.H.,A.Gs.H., nr. 240, Rondschrijven no. 1 van de Stichting Winterhulp Nederland, afd. Organisatie, 's-Gravenhage 5 november 

1940. 
10 A.G.H.,A.Gs.H., nr. 240, Rondschrijven no. 2 van de Stichting Winterhulp Nederland, afd. Organisatie, ongedateerd. 
11 A.G.H.,A.Gs.H., nr. 240, schrijven van de Provinciaal Directeur der Winterhulp Nederland voor de provincie Limburg te Maastricht, 5 

december 1940. 
12 A.G.H.,A.Gs.H., nr. 240, schrijven van de adjunct- directeur der Gemeentelijke Arbeidsbeurs aan de burgemeester, 12 december 

1940. 
13 A.G.H.,A.Gs.H., nr. 240, schrijven van de Inspecteur der Gemeentefinanciën Heerlen aan de burgemeester, 20 januari 1941. 
14 A.G.H.,A.Gs.H., nr. 240, schrijven van de burgemeester aan de commissaris der provincie Limburg te Maastricht, 8 maart 1941. 
15 A.G.H.,A.Gs.H., nr. 240, schrijven van de chef der afdeling Sociale Zaken gemeente Heerlen aan de burgemeester, 28 maart 1942. 
16 A.G.H.,A.Gs.H., nr. 240, schrijven van het hoofd van de 4e afdeling ter gemeentesecretarie aan het hoofd der afdeling Sociale 

Zaken, 19 november 1941. 
17 A.G.H.,A.Gs.H., nr. 240, schrijven van "Winterhulp Nederland", gemeente Heerlen aan de burgemeester, 8 november 1941. 
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De personeelskosten van Winterhulp voor het seizoen 1941/1942 bedroegen voor de gemeente Heerlen / 
4.399,-.18 Dit bedrag was volgens het Provinciaal Bestuur van Limburg in verhouding tot de in andere 
gemeenten bestede bedragen te hoog. Door het inschakelen van vrijwilligers moest de gemeente Heerlen 
tot een lager bedrag komen, en wel " / 2.500,-tot / 3.000,-per jaar.19 Vanaf die tijd begon de gemeente 
Heerlen met de afbouw van de werkzaamheden verricht door het ambtelijk apparaat. Allereerst werd de 
heer Hustinx m.i.v. 1 april 1942 weer teruggeplaatst naar de afdeling Bevolking ter gemeentesecretarie.20 
 
Op 24 september 1942 deelde de burgemeester aan het provinciaal bestuur mee dat op uitdrukkelijk 
verlangen van genoemd provinciaal bureau met ingang van 1 augustus 1942 het tot dusverre voor 
Winterhulp werkzaam zijnde apparaat geheel was uitgeschakeld en het gehele beheer overgedragen aan 
het "vrijwilligerscorps".21 Alleen ambtenaar Willems was nog beschikbaar voor de werkzaamheden 
verbonden aan de Winterhulp. Ook hij werd m.i.v. 13 augustus 1943 i.v.m. personeelsgebrek bij de 
gemeente niet meer beschikbaar gesteld.22 
 
Wegens het ontbreken van een apparaat voor het organiseren van het Winterhulpwerk vonden er 
gedurende deze periode (seizoen 1942/1943) geen aktiviteiten plaats.23 
 

1.1.3. Huisvesting 

 
Na de oprichting in november 1940 werd het plaatselijk kantoor voorlopig ondergebracht in het lokaal in de 
linkervleugel van het gemeentehuis, waar voorheen de Jeugdadministratie was gehuisvest. Op 13 oktober 
1941 werd het bureau overgeplaatst naar een van de lokalen van "Ons Volkshuis", Emmastraat 1. Hetzelfde 
gebouw waarin de gemeentelijke Distributiedienst was gevestigd.24 
 
In januari 1942 verhuisde het bureau opnieuw. Door de noodzakelijke loketuitbreiding van de 
Distributiedienst kreeg deze dienst de beschikking over het lokaal van de Winterhulp. Het bureau werd nu 
gevestigd aan de Uilestraat 14. Dit pand was verhuurd aan de R.K. Vereeniging tot Bescherming van 
Meisjes, maar kwam per 1 januari 1942 vrij.25 Behalve de "Winterhulp Nederland" werden er ook de 
Volkscredietbank en de "Nederlandsche Volksdienst" ondergebracht.26 
 
Nadat per 1 augustus 1942 de werkzaamheden, verricht door het ambtelijk apparaat, waren overgedragen 
aan het "Vrijwilligerscorps", werd er naarstig gezocht naar een nieuw onderkomen. Echter zonder succes. 
Sinds januari 1943 verleende de gemeente Heerlen alle medewerking om tot heroprichting van het 
plaatselijk bureau te komen. Zo bestond er de mogelijkheid om enige lokalen in de Verlengde Saroleastraat 
te betrekken. Deze lokalen waren echter al in gebruik genomen door de "National Sozialistische 
Frauenschaft". Wel kon men de woning van een zekere Goldstein aan de Emmastraat in gebruik nemen. Dit 
werd echter door de wethouder van Sociale Zaken afgeraden. Want door een woning van een jood en die 
van Goldstein in het bijzonder te gebruiken, werd de zaak van Winterhulp Nederland bij de bevolking niet 
gediend.27 Het plaatselijk bureau is niet meer heropgericht. 
 

                                                      
18 A.G.H.,A.Gs.H., nr. 240, schrijven van de burgemeester aan de secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken te 

's-Gravenhage, 13 januari 1942. 
19 A.G.H.,A.Gs.H., nr. 240, schrijven van het provinciaal bestuur van Limburg te Maastricht aan de burgemeester, 20 februari 1942. 
20 A.G.H.,A.Gs.H., nr. 240, schrijven van de burgemeester aan de heer A.J.J. Hustinx, 10 maart 1942. 
21 A.G.H.,A.Gs.H., nr. 240, schrijven van de burgemeester aan het provinciaal bestuur der Winterhulp Nederland, 24 september 1942. 
22 A.G.H.,A.Gs.H., nr. 240, schrijven van de wethouder van Sociale Zaken aan de directie "Winterhulp Nederland" in de provincie 

Limburg te Maastricht, 13 augustus 1943. 
23 A.G.H.,A.Gs.H., nr. 240, schrijven van het hoofd der 5e afdeling ter gemeentesecretarie aan de burgemeester, 30 september 1943. 
24 A.G.H., A.Gs.H., nr. 2076, Correspondentie inzake huisvesting van de Winterhulp Nederland en de Nederlandsche Volksdienst in het 

administratiegebouw Uilestraat 6 (inclusief voorzieningen) vanaf 10-3-1942-1944: schrijven van de plaatselijk directeur 
"Winterhulp Nederland" aan de provinciaal directeur, 13 oktober 1941. 

25 G.H., A.Gs.H., nr. 2076, Correspondentie inzake huisvesting van de Winterhulp Nederland en de Nederlandsche Volksdienst in het 
administratiegebouw Uilestraat 6 (inclusief voorzieningen) vanaf 10-3-1942-1944schrijven van "Winterhulp Nederland" aan de 
burgemeester, ongedateerd. 

26 G.H., A.Gs.H., nr. 2076, Correspondentie inzake huisvesting van de Winterhulp Nederland en de Nederlandsche Volksdienst in het 
administratiegebouw Uilestraat 6 (inclusief voorzieningen) vanaf 10-3-1942-1944schrijven van de afdeling Publieke Werken aan 
wethouder H.J. Pelzer, 7 januari 1942. 

27 A.G.H., A.Gs.H., nr. 240, verslag van de bespreking met de heren Dubois en Jeukes van de N.V.D. en de W.H.N. op 24 augustus 
1943 ten gemeentehuize. 
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1.1.4. Liquidatie 

 
Bij besluit bezettingsmaatregelen werd op 17 september 1944 de Stichting "Winterhulp Nederland" 
ontbonden en verviel haar vermogen aan de staat. De vereffening van haar zaken werd opgedragen aan de 
Afdeling Beheer van de Raad voor het Rechtsherstel.28 
 
De afwikkeling van het onvaderlandslievend vermogen van de voormalige Stichtingen "Winterhulp" en 
"Nederlandsche Volksdienst" werd opgedragen aan de regeringscommissaris van Nederlands Volksherstel, 
mr. E.E. Menten.29 
 
In een toelichting aan het Bureau "Beheer voormalige Stichtingen N.V.D., W.H.N., N.S.V." werd de gang van 
zaken met betrekking tot de liquidatie van het plaatselijk bureau in de gemeente Heerlen beschreven. De 
woningen die door deze stichtingen werden gebruikt, waren niet hun eigendom. Een gedeelte van deze 
gebouwen werd na de bevrijding direct in gebruik genomen door het Militair Gezag of Amerikaanse 
instanties. De overige woningen zijn door de betrokken eigenaren na overleg weer in gebruik genomen of 
verhuurd. De in de magazijnen aangetroffen goederen, met uitzondering van de textielgoederen, werden 
van gemeentewege aan de winkeliers verkocht ten gerieve van de bevolking. De textielgoederen werden in 
beslag genomen door het Rijksbureau voor de Distributie van Textielproducten (Distex) en opgeslagen bij 
Vroom en Dreesmann te Heerlen en in distributie gebracht. De opbrengst van de verkoop van de goederen 
bedroeg / 13.156,57.30 Na aftrek van de kosten verbonden aan de liquidatie van de voormalige Stichtingen 
Nederlandsche Volksdienst, Winterhulp Nederland en National- Sozialistische Volkswohlfahrt, groot / 
3.768,82, bedroeg het batig saldo / 9.387,75. Dit bedrag is ten goede gekomen aan het Bureau "Beheer 
voormalige Stichtingen N.V.D., W.H.N. en N.S.V.".31 
 

1.1.5. Stichting "Nederlandsche Volksdienst" 

 
Naast de W.H.N. was er nog een andere organisatie werkzaam op het gebied van de sociale zorg, nl. de 
Nederlandsche Volksdienst (N.V.D.). Aangezien de N.V.D. in nauwe relatie stond met de W.H.N., zo werden 
de werkzaamheden door personeel van de W.H.N. verricht en was de N.V.D. in hetzelfde gebouw 
gehuisvest, zal ik een korte uiteenzetting van de N.V.D. geven. 
 
In de welzijnszorg waren talrijke particuliere liefdadigheidsorganisaties werkzaam en om hier orde in te 
brengen werd op 28 juli 1941 de N.V.D. opgericht. De N.V.D. was een tegenhanger van de Duitse "National- 
Sozialistische Volkswohlfahrt" en had ten doel de verzorging van alle Nederlanders uit een oogpunt van de 
zorg voor het volk en de welvaart. Er werd hulp verleend aan allen "wier uiterlijk bestaan en wier 
gezondheidstoestand te wensen overlaat".32 
 
De hulpverlening bestond o.m. uit:  
- het uitzenden van kinderen en van moeders uit kinderrijke gezinnen;  
- het opzetten van schooltandverzorging met behulp van mobiele klinieken;  
- het verzorgen van hulp in de huishouding;  
- het verlenen van algemene bijstand aan hulpbehoevende families;  
- de organisatie van "éénpansmaaltijden". 
 
Vooral dit laatste was zeer belangrijk en de N.V.D. wilde hiermee het idee van één volksgemeenschap 
bevorderen.33 
 
Ter bevordering van dit doel konden Nederlanders als lid toetreden tegen betaling van een maandelijkse 
bijdrage van tenminste / 1,-. Het hoofd van deze Stichting werd de directeur-generaal van de Stichting 
"Winterhulp Nederland". De werkzaamheden werden verricht door de bureaus van "Winterhulp Nederland".34 

                                                      
28 Besluit bezettingsmaatregelen 17 september 1944, Lijst B, bedoeld in art. 17 van het Besluit bezettingsmaatregelen. 
29 A.G.H., A.Gs.H., nr. 240, schrijven van het Nederlands Volksherstel te Rijswijk aan de burgemeesters, 9 juni 1945. 
30 A.G.H., A.Gs.H., nr. 240, Toelichting, Heerlen 10 september 1945. 
31 A.G.H., A.Gs.H., nr. 240, declaratie van het gemeentebestuur t.b.v. het Bureau "Beheer voormalige Stichtingen N.V.D., W.H.N. en 

N.S.V.", 29 september 1945. 
32 Statuten van de Stichting "Nederlandsche Volksdienst". Staatscourant 28 juli 1941, no. 144; De sociale zorg (Zwolle, 1990). 

Documentaire Nederland en de Tweede Wereldoorlog dl. 18, 430. 
33 De sociale zorg, 430. 
34 Statuten van de Stichting "Nederlandsche Volksdienst". 
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Over de aktiviteiten van de N.V.D. in de gemeente Heerlen heb ik niets kunnen achterhalen. Naar alle 
waarschijnlijkheid zullen deze niet al te groot zijn geweest. Zoals gezegd werden de werkzaamheden door 
het plaatselijk bureau van W.H.N. verricht. Daar dit bureau echter medio 1942 opgehouden is te bestaan, is 
aannemelijk dat hiermee ook de werkzaamheden voor de N.V.D. waren beëindigd. 
 

1.2. Geschiedenis van het archief 

 
Het archief berustte bij het plaatselijk kantoor aan de Uilestraat. De administratie vormde dossiers volgens 
een rubriekenstelsel. De benaming dossiers is eigenlijk niet terecht, omdat dossiers betrekking hebben op 
een zaak. Hier gaat het niet om zaken, maar om onderwerpen. Zo waren er onder meer dossiers gevormd 
met als titel Statistiek en documentatie, Berichten van het Provinciaal Bureau, Comptabiliteit, 
Ondersteuning, Organisatie Winterhulp, Collecten en Personeel. Nadat het ambtelijk apparaat van de 
gemeente Heerlen zijn werkzaamheden voor het Winterhulpwerk had beëindigd, werd het archief op 5 
september 1942 overgenomen door P.W. Schipper, buurtschapshoofd van Buurtschap 5 Zuid-Oost.35 
 
Vanaf deze tijd heeft het archief berust bij de Deutsche Oberschule aan de Stationstraat. In 1952 werd het 
archief overgedragen aan de Archiefdienst Gemeente Heerlen.36 
 

1.3. Verantwoording van de inventarisatie 

 
Het archief verkeerde in een wanordelijke toestand. De gevormde dossiers waren nog wel enigszins als 
zodanig te herkennen. Ik heb deze in die zin gehandhaafd, dat ik enkele rubrieken ook als rubriek in de 
inventaris heb gebruikt, zoals Organisatie, Financiën (was Comptabiliteit), Collecten en Ondersteuning. 
Onder deze rubrieken vallen dan de oude dossiers. 
 
Het overgedragen archief is echter niet helemaal compleet. Bij de overname van het archief door P.W. 
Schipper werd een inventaris opgemaakt. Hieruit blijkt dat er zich dossiers en een kaartsysteem van 
ondersteunden in het archief bevonden. Deze zitten echter niet meer in het archief, er is alleen een lijst van 
dossiers van ondersteunden in 1942 overgebleven.37 Het is niet bekend wat er precies met deze dossiers is 
gebeurd. Het kan zijn dat deze bescheiden bij het beëindigen van het Winterhulpwerk aan het landelijk 
bureau zijn afgedragen en, vanwege privacy, daar of in Heerlen zelf vernietigd zijn. 
 
Aan de hand van de Handleiding voor selektie en vernietiging van archiefbescheiden, in 1985 door H.J. van 
Meerendonk samengesteld, is er uit dit archief vernietigd. Vernietigd zijn onder meer stukken betreffende 
sollicitaties, vergunningen om collecten te mogen houden, blanco formulieren, facturen en correspondentie 
daarover, kasstukken, circulaires met algemene richtlijnen, aanvragen om ondersteuning. Deze aanvragen 
heb ik vernietigd, omdat er lijsten van ondersteunden (inv. nr. 35-39) zijn, waarop gegevens over de 
aanvragen staan. 
 
Speldjes die door W.H.N. werden verkocht bij de speldjescollecten zijn opgenomen in de collectie Tweede 
Wereldoorlog van het Thermenmuseum en kranteknipsels over het Winterhulpwerk in het algemeen en het 
Winterhulpwerk in Heerlen in het bijzonder zijn opgenomen in de persberichtencollectie van de Archiefdienst 
Gemeente Heerlen. 
 

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.);  

                                                      
35 Inv. nr. 8. 
36 Jaarverslag 1952 van de Dienst van het archief en museum der gemeente Heerlen. 
37 Inv. nr. 8. 
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- 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. Organisatie 

 
 1 Stukken betreffende de organisatie van het Winterhulpwerk in de gemeente 

Heerlen, 1940- 1941.  1 omslag 
 
 2 Notulen van de burgemeesters in de provincie Limburg betreffende organisatie 

van de Winterhulp, 1941.  1 stuk 
 
 3 Convocaties en notulen van de "Werkgemeenschap", 1941.  1 omslag 
 
 4 Circulaire van de plaatselijke directeur aan de leden van de Werkgemeenschap 

betreffende wijkindeling en aanstelling van wijkhoofden, 1941.  1 stuk 
 
 5 Dossier inzake overname van de inventaris en bescheiden van het plaatselijk 

bureau door de heer P.W. Schipper, buurtschapshoofd van Buurtschap 5 Zuid-
Oost, 1942.  1 omslag 

 
 6 Lijst van sociale werksters, 1942.  1 stuk 
 

2.1.2. Financiën 

 
 7-8 Registers van opbrengsten en uitgaven, 1940-1942.  2 delen 

 7 November 1940-juni 1942 
 8 3 oktober 1941-1 april 1942 

 
 9-10 Kasboeken, 1940-1942.  2 delen 

 9 Ontvangsten, 16 november 1940-1 juli 1942 
 10 Uitgaven, 16 november 1940-15 juni 1942 

 
 11 Staat van ontvangsten en betalingen via de postgirorekening, 1940-1942.  1 katern 
 
 12 Brief aan de chef van de afdeling Financiën van het provinciaal Bureau 

"Winterhulp Nederland" te Maastricht houdende overzicht van ontvangsten over 
mei, 1941.  1 stuk 

 
 13 Staat van ontvangsten en uitgaven, [1941].  1 stuk 
 
 14 Staat van ontvangsten, oktober 1941-januari 1942.  1 stuk 
 

2.2. Stukken betreffende taakuitoefening 

 

2.2.1. Collecten 

N.B. zie ook inv. nr. 1. 
 
 15 Lijst wijkindeling straatcollecte, z.d..  1 stuk 
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 16 Lijst van medewerkers "Winterhulp Nederland" in de gemeente Heerlen, z.d..  1 stuk 
 
 17 Staten van de opbrengsten van collecten, 1940-1941.  1 omslag 
 
 18 Staten van opbrengst en uitgaven, november 1940-mei 1941.  1 omslag 
 
 19 Staten van schenkingen, november 1940-mei 1941.  1 omslag 
 
 20 Lijsten van collectanten voor de straat-, huis-, lijsten-en speldjescollecten, 1940-

1942.  1 omslag 
 
 21 Circulaires aan de collectanten houdende instructies voor te houden collecten, 

1940-1942.  1 omslag 
 
 22 Convocaties en presentielijsten van vergaderingen van de medewerkers, 1941.  1 omslag 
 
 23 Brieven aan het Provinciaal Bureau der Winterhulp Nederland voor de provincie 

Limburg, afd. Organisatie houdende opgave van de opbrengsten van de collecten, 
1941.  1 omslag 

 
 24 Bekendmakingen inzake te houden collecten van het plaatselijk bureau te plaatsen 

in dagbladen, 1941.  1 omslag 
 
 25 Verslagen van opbrengsten collecten en verslagen van werkzaamheden, 1941.  1 omslag 
 

2.2.2. Ondersteuning 

 
 26 Lijst van door het Burgerlijk Armbestuur ondersteunden, z.d..  1 stuk 
 
 27 Lijst van op 23 december 1940 gesteunde gezinnen met 4 of meer kinderen, 1940. 

 1 stuk 
 
 28 Staten van door de Armenraad voor Heerlen e.o. gegeven adviezen over 

aanvragen om ondersteuning door de Winterhulp Nederland, 1940-1941.  1 omslag 
 
 29 Brieven aan de Provinciaal Directeur der Winterhulp Nederland voor de provincie 

Limburg te Maastricht houdende opgave van het aantal behoeftige personen in de 
gemeente Heerlen, 1940-1941.  1 omslag 

 
 30 Staten van uitgereikte kledingstukken en dekens, 1940-1942.  1 omslag 
 
 31 Brieven aan de Armenraad voor Heerlen e.o. houdende verzoek tot advies 

betreffende personen die zich tot het plaatselijk bureau hebben gewend om 
ondersteuning, 1941.  1 omslag 

 
 32 Brieven aan het Provinciaal Bureau der Winterhulp Nederland voor de provincie 

Limburg, afd. Organisatie te Maastricht houdende opgave van personen die een 
Belgisch kind willen opnemen, 1941.  1 omslag 

 
 33 Brieven aan het Provinciaal Bureau der Winterhulp Nederland voor de provincie 

Limburg, afd. Organisatie te Maastricht houdende opgave van kinderen die in 
aanmerking komen voor een vakantie in Zuid- Duitsland, 1941.  1 omslag 

 
 34 Brieven aan het Provinciaal Bureau der Winterhulp Nederland voor de provincie 

Limburg, afd Financiën te Maastricht houdende opgave van het aantal gesteunde 
gezinnen, 1941.  1 omslag 

 
 35 Staten van ondersteunden, 1941.  1 omslag 
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 36 Lijsten van aanvragen voor ondersteuning door Winterhulp, 1941.  1 omslag 
 
 37-39 Staten betreffende ondersteuning, 1940-1942.  3 omslagen 

 37 December 1940-mei 1941 
 38 Februari-april 1941 
 39 December 1941-april 1942 

 
 40 Staat van verzonden kerstpakketten i.v.m. kerstactie 1941, 1942.  1 stuk 
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3. Lijst van afkortingen 
 
A.G.H. = Archiefdienst Gemeente Heerlen 
 
A.Gs.H. = Archief Gemeentesecretarie Heerlen 1919-1981 
 
B.N.S. = Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten 
 
B.S. = Binnenlandse Strijdkrachten 
 
C.D.K. = Centraal Distributiekantoor 
 
C.I.W. = Comité van Illegale Werkers 
 
C.S.-B.N.S. = Chef Staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten 
 
C.S.-M.G. = Chef Staf Militair Gezag 
 
Distex = Rijksbureau voor de Distributie van Textielproducten 
 
D.S.M. = Dutch Statesmines 
 
G.A.C. = Grote Adviescommissie der Illegaliteit 
 
G.O.I.W.N. = Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland 
 
K.B. = Koninklijk Besluit 
 
K.L. = Koninklijke Landmacht 
 
K.P. = Knokploeg 
 
K.S. = Koninklijke Stoottroepen 
 
L.B.D. = Luchtbeschermingsdienst 
 
L.K.P. = Landelijke Knokploegen 
 
L.O. = Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers 
 
N.I.C.A. = Nederlandsche Inkoop Centrale van Akkerbouwprodukten 
 
N.S.B. = Nationaal-Socialistische Beweging 
 
N.S.D.A.P. = National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
 
N.S.V. = National-Sozialistische Volkswohlfahrt 
 
N.V.D. = Nederlandsche Volksdienst 
 
N.V.L. = Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming 
 
O.D. = Ordedienst 
 
O.V.W. = Oorlogsvrijwilliger 
 
R.I.O.D. = Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
 
R.V.V. = Raad Van Verzet 
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S.D. = Sicherheitsdienst 
 
Shaef = Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces 
 
S.S. = Schutzstaffel 
 
V.B.N.A. = Vereeniging ter Behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel 
 
V.N.G. = Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten 
 
W.A. = Weerafdeling 
 
W.H.N. = Winterhulp Nederland 


