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1. Inleiding 
 

1.1. Geschiedenis van het Bureau Huisvesting Geallieerde Troepen 

 

1.1.1. Algemeen 

 
Op 6 juni 1944 werd er tussen de Nederlandse regering en de Opperbevelhebber van het geallieerde 
expeditieleger een overeenkomst gesloten betreffende vordering van verstrekkingen in de zin van de 
Inkwartieringswet en het verrichten van diensten in het belang van de oorlogvoering. Volgens deze 
overeenkomst waren de geallieerde militaire autoriteiten onder meer bevoegd onroerende goederen 
(landerijen, publieke gebouwen, woonhuizen) te vorderen.1 
 
In het kader hiervan werden de nodige wijzigingen en aanvullingen in de Inkwartieringswet van 14 
september 1866 (Staatsblad, no. 138) en het Inkwartieringsbesluit van 10 november 1892 (Staatsblad, no. 
253) aangebracht bij Verordening van de chef van de Staf Militair Gezag van 12 september 1944, no. 21 
(Publicatieblad van het Militair Gezag van 19 september 1944, no. 1). Zo werd bepaald dat het Militair 
Gezag of indien optreden van het Gezag niet kon worden afgewacht:  
- iedere ter plaatse bevelvoerende Nederlandse officier;  
- een tot het doen van vorderingen gemachtigde geallieerde officier;  
- iedere aan een geallieerd troepenonderdeel verbonden Nederlandse verbindingsofficier, bevoegd was tot 
het doen van vorderingen als in art. 33 van de Inkwartieringswet omschreven.2 
 
De burgemeesters hadden in deze een bemiddelende rol, evenals bij de betaling van vergoedingen voor het 
gevorderde. Ook moesten de burgemeesters daarnaast schikkingen treffen, zodat op ieder moment een 
ambtenaar beschikbaar was om de geallieerde legerautoriteiten behulpzaam te zijn, wanneer door hen 
inkwartiering werd gevraagd of ten behoeve van hen vorderingen moesten worden verricht.3 
 

1.1.2. Het Bureau Huisvesting Geallieerde Troepen te Heerlen 

 
In Heerlen werd hiervoor een Bureau Huisvesting Geallieerde Troepen ingesteld. De werkzaamheden 
werden door een ambtenaar van de vierde afdeling verricht en tot hoofd van dit Bureau werd architect H. 
Teeken uit Heerlen benoemd. Het Bureau had als taak zorg te dragen voor de inkwartiering van geallieerde 
militairen, het betalen van vergoedingen wegens het vorderen van gebouwen en van herstellingen tijdens 
het in gebruik zijn door de geallieerde troepen en na beëindigen van de vordering, voor de eventuele schade 
die aan de gebouwen en/of inventarissen was toegebracht. Verder bestond zijn taak uit de loonbetaling aan 
burgers, die bij de geallieerde legeronderdelen in dienst waren.4 
 
Daar er bij het bepalen van de schade en/of vergoedingen vele vragen rezen, werd er begin 1945 een 
Commissie van Advies benoemd. In deze commissie hadden zitting de heren Sens, gemeentesecretaris, 
Van de Ven, directeur Publieke Werken, Lamberti, gevolmachtigde, Huntjens, inspecteur gemeentefinanciën 
en Teeken, hoofd Bureau Huisvesting Geallieerde Troepen.5 Deze commissie gaf advies inzake het bepalen 
van de schade en/of de hoogte van de vergoedingen.6 
 

                                                      
1 Officiële Bekendmakingen, XIX 2.8, no. 100. Circulaire van de chef van de Staf Militair gezag, no. DSMG/8, aan de hoofden van het 

plaatselijk bestuur, ongedateerd. 
2 Officiële Bekendmakingen, XIX 2.8, no. 100. Circulaire van de chef van de Staf Militair gezag, no. DSMG/8, aan de hoofden van het 

plaatselijk bestuur, ongedateerd. 
3 Officiële Bekendmakingen, XIX 2.8, no. 234. Circulaire van de tijdelijke vertegenwoordiger in Nederland van de afdeling Comptabiliteit 

van het Departement van Oorlog van 17 april 1945, afd. Vorderingen, DvO/AV/Z/DMR, G.no. 338, aan de Commissarissen der 
Koningin en de burgemeesters. 

4 Officiële Bekendmakingen, XIX 2.8, no. 234. Circulaire van de tijdelijke vertegenwoordiger in Nederland van de afdeling Comptabiliteit 
van het Departement van Oorlog van 17 april 1945, afd. Vorderingen, DvO/AV/Z/DMR, G.no. 338, aan de Commissarissen der 
Koningin en de burgemeesters. 

5 Inv. nr. 1. 
6 A.G.H., Archief Publieke Werken, nr. 687, Huisvesting geallieerde troepen. 
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Vanaf de instelling was het Bureau gevestigd in een lokaal in een van de gemeentelijke gebouwen. Begin 
1945 waren drie personen belast met werkzaamheden voor het Bureau. Deze ruimte was echter te klein 
voor drie krachten en door de drukke werkzaamheden inzake het verstrekken van inlichtingen bleef er te 
weinig tijd over voor het verrichten van zogenaamd produktief werk. Daarom werden m.i.v. april 1945 drie 
nieuwe krachten aangesteld en werd het Bureau verplaatst naar een verdieping van de Kamer van 
Koophandel, Nobelstraat 51, die door het vertrek van de Civil Affairs was vrijgekomen.7 M.i.v. 11 februari 
1946 werden de kantoren verplaatst naar Uilestraat 14.8 Deze groei is te verklaren door de komst van het 
Rest Center naar Heerlen, waardoor met name de behandeling van het aantal declaraties fors toenam. 
 
In juli 1945 waren op het Bureau 19 personen werkzaam. Door het nemen van ontslag was dit aantal op 29 
augustus 1945 verminderd tot 15 krachten. Hierdoor ontstond er enige achterstand in de werkzaamheden.9 
 

1.1.3. Liquidatie van het Bureau te Heerlen 

 
Door het vertrek van het Rest Center uit Heerlen, medio september 1945, verviel een belangrijke taak van 
het Bureau, te weten de loonbetaling aan burgers die werkzaam waren voor de geallieerde legeronderdelen. 
Dit personeel werd bij de opheffing van het Rest Center ontslagen. Na de opheffing van het Center werd in 
augustus 1945 besloten tot liquidatie van het Bureau. Op het moment van de beslissing tot opheffing van 
het Bureau waren er nog 15 krachten, inclusief het hoofd, werkzaam, waarvan vijf op de afdeling 
Vorderingen, twee op de afdeling Claims en zeven op de afdeling Loonadministratie. Alleen de 
werkzaamheden van de afdelingen Vorderingen en Claims duurden nog enige maanden voort. Dit 
betekende dat het personeel voor deze afdelingen voorlopig niet werd ingekrompen, i.t.t. de afdeling 
Loonadministratie.10 
 
Ingaande 1 oktober 1945 besloot het hoofd tot een reorganisatie van het Bureau. Vijf personeelsleden 
werden ontslagen. De overige werden over de afdelingen verdeeld. Voor de afdeling Vorderingen in 
samenwerking met de Claims werkten vijf personen, voor de afdeling Claims en Inkwartiering drie personen 
en tenslotte voor de afdeling Boekhouding één persoon.11 
 
De werkzaamheden bestonden uit:  
- het adviseren voor huurvergoedingen voor ca. 600 gebouwen;  
- het gereedmaken van ca. 800 claims inzake beschadigingen van bovengenoemde gebouwen;  
- het afwikkelen van ca. 300 rekeningen van leveranties en herstelwerkzaamheden;  
- het maken van loonstaten ter opzending naar het Departement van Oorlog en het afwikkelen van de 
diverse sociale lasten;  
- het afwikkelen van inkwartieringsbiljetten, waarvan nog " 1.000 inkwartieringen betaald moesten worden.12 
 
Vanaf 1 oktober 1945 werd de afwikkeling van de claims met spoed ter hand genomen en door het 
gereedkomen van deze werkzaamheden werden per 1 december 1945 opnieuw twee krachten ontslagen. 
Vanaf deze datum waren er acht krachten, inclusief het hoofd, op het Bureau werkzaam.13 
 
In januari 1946 bestonden de liquidatiewerkzaamheden uit het adviseren voor huurvergoedingen van nog 
475 gevorderde gebouwen, het gereedmaken van ca. 400 claims inzake beschadigingen van voornoemde 
gebouwen, het betalen van ca. 150 rekeningen van leveranties en herstelwerkzaamheden en het betalen 
van ca. 1.000 inkwartieringsbevelen. Met de uitbetaling van deze bevelen werd op 8 januari 1946 een 
aanvang gemaakt.14 
 
Per 1 mei 1946 waren de werkzaamheden betreffende de inkwartiering definitief beëindigd. De 
werkzaamheden van de loonadministratie waren eveneens afgehandeld. Door de opheffing per 1 april 1946 
van het kantoor van de British Military Mission to the Netherlands, gevestigd in de Kamer van Koophandel te 
Heerlen, werden de drie daar werkzame burgers ontslagen. Ook de werkzaamheden betreffende het 
                                                      
7 A.G.H., Archief Gemeentesecretarie Heerlen (A.Gs.H.), no. Z 1718 Huisvesting geallieerde militairen 1944-1946, Advies inzake 

voorstel van het hoofd van het Bureau Huisvesting Geallieerde Troepen door het hoofd van de 5e afdeling, 23 april 1945. 
8 A.G.H., A.Gs.H., no. Z 1718. Officiële mededelingen 11 februari 1946. 
9 Inv. nr. 4. 
10 Inv. nr. 4. 
11 Inv. nr. 4. 
12 Inv. nr. 4. 
13 Inv. nr. 4. 
14 Inv. nr. 4. 
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betalen van de rekeningen van leveranties en herstelwerkzaamheden waren definitief afgehandeld. De 
werkzaamheden bestonden nog alleen uit het adviseren voor huurvergoedingen van de gevorderde 
gebouwen en het gereedmaken van de claims, waarmee drie personen belast waren.15 
 
Per 16 oktober 1946 waren ook de werkzaamheden betreffende de claims beëindigd. De werkzaamheden 
bestonden nu nog alleen uit het verstrekken van gegevens aan belanghebbenden, de uitbetaling van de 
toegekende vergoedingen inzake claims, huurvergoedingen enz., het betalen van navorderingen vanwege 
de Raad van Arbeid voor het personeel dat werkzaam was bij het Rest Center Heerlen en het bijhouden van 
het kasboek.16 Deze werkzaamheden waren niet zo omvangrijk dat een verdere instandhouding van het 
Bureau gewenst was. Derhalve werd een ambtenaar, die werkzaam was bij het Consumentenkrediet belast 
met voornoemde werkzaamheden.17 
 
In maart 1951 werd de definitieve eindrekening opgemaakt. 
 

1.2. Geschiedenis van het archief 

 
Over de geschiedenis van het archief is niet zoveel te zeggen. Welke wijze van ordenen de administratie 
heeft toegepast, is niet meer met zekerheid te achterhalen. In het archief heb ik wel sporen gevonden van 
een oude orde, nl. een soort van dossieromschrijvingen. Bijvoorbeeld Declaraties burgerarbeid, Diversen, 
Loonklachten, III Correspondentie. De Romeinse nummering kan erop duiden dat er óf sprake is van 
rubrieken óf van nummering van de dossiers. 
 
In 1947 is het archief overgebracht naar de archiefbewaarplaats.18 In 1977 zijn nog stukken, die elders in de 
archiefbewaarplaats zijn gevonden, teruggebracht in het archief. Door R. Braad is in 1974, met een 
aanvulling in 1977, een plaatsingslijst gemaakt. 
 

1.3. Verantwoording van de inventarisatie 

 
Uit het voorgaande is gebleken dat niet precies is na te gaan op welke wijze het archief was geordend. Het 
was dus onmogelijk om de oude orde te herstellen. Bij het ordenen van het archief heb ik mij gebaseerd op 
de door R. Braad gemaakte plaatsingslijst. Naar eigen inzicht heeft hij het archief ingedeeld in een aantal 
rubrieken, nl. Algemeen (bevat circulaires, richtlijnen), Correspondentie (betreffende personeel, 
burgerarbeid, inkwartieringen en claims), Inkwartieringen van geallieerde troepen, Claims roerende en 
onroerende goederen en Financieel. 
 
In mijn inventaris heb ik deze indeling grotendeels gehandhaafd, dat wil zeggen ik heb de 
onderwerpsgewijze indeling toegepast. De rubriek taken heb ik verdeeld in de subrubrieken inkwartieringen 
geallieerde militairen, vergoedingen inkwartieringen en loonbetaling burgerpersoneel in dienst van 
geallieerde legeronderdelen. 
 
Bij de vernietiging van archiefstukken heb ik mij gebaseerd op de Lijst van voor vernietiging in aanmerking 
komende stukken in gemeentearchieven en de Handleiding voor selektie en vernietiging van 
archiefbescheiden van Van Meerendonk. Het merendeel van het archief bestond uit dossiers van 
behandelde zaken met betrekking tot vergoedingen, de zogenaamde claimdossiers. Deze dossiers heb ik 
grotendeels vernietigd, met uitzondering van een aantal, die als voorbeeld zijn bewaard. Verder zijn onder 
meer circulaires met algemene richtlijnen en kasstukken vernietigd. Ook de loonstaten van het 
burgerpersoneel heb ik vernietigd, omdat de gegevens op de loonkaarten zijn vermeld. 
 
Bij de overbrenging is bepaald dat de inventarisnummers 74-81 eerst 75 jaar na datum van het stuk 
openbaar zijn. 
 

                                                      
15 Inv. nr. 4. 
16 Inv. nr. 4. 
17 A.G.H., A.Gs.H., no. Z 1718. Schrijven aan de wethouder van Sociale Zaken van 16 oktober 1946. 
18 Jaarverslag 1943-1947 van de Dienst van het archief en museum der gemeente Heerlen. 



 6

1.4. Andere bronnen over Heerlen rond de Tweede Wereldoorlog 

 
Andere archieven van Heerlense instellingen en organisaties uit de periode rond de Tweede Wereldoorlog, 
gedeponeerd bij het stadsarchief Heerlen, zijn:  
- de Luchtbeschermingsdienst der gemeente Heerlen;  
- de archieven gevormd door C.G.N. Voncken bij zijn aktiviteiten voor de Nederlandsche Vereeniging voor 
Luchtbescherming (N.V.L.);  
- de Distributiedienst in de Kring Heerlen;  
- de Centrale Keuken;  
- de afdeling Heerlen van Winterhulp Nederland;  
- het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken in het ambtsgebied Heerlen;  
- de archieven van de 3e Compagnie Bewakingstroepen;  
- de afdeling Heerlen van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland;  
- het Bureau Huisvesting Geallieerde Troepen. 
 
Niet alle archieven van Heerlense afdelingen of onderdelen van organisaties uit de oorlogsjaren zijn 
bewaard gebleven. Zo ontbreken de archieven van de N.S.B., N.S.D.A.P., Duitse Politie, O.D., Repatriëring, 
N.V.D. e.d. Het is niet bekend waar deze archieven zijn gebleven. 
 
Een verhaal apart vormt het archief van de N.V.D. Het is aannemelijk dat dit archief zich in het archief van 
W.H.N. zou bevinden, daar de administratie van W.H.N. ook werkzaam was voor de N.V.D. Bij de 
inventarisatie is hier niets van gebleken. Alleen werd een dossier "Nederlandsche Volksdienst", met 
circulaires van het hoofdbureau, aangetroffen. 
 
Voor de bestudering van Heerlen in de Tweede Wereldoorlog kunnen onder meer nog de volgende 
archieven en verzamelingen worden geraadpleegd:  
Archiefdienst gemeente Heerlen: de archieven van de gemeentesecretarie Heerlen, Publieke Werken, 
gemeentepolitie, brandweer, en Documentatie Heerlen en omgeving, de bibliotheek en Persberichten 
Heerlen, met name rubriek 15; D.S.M.: het archief van de Staatsmijnen; Rijksarchief in Limburg: archief van 
de Oranje Nassaumijnen; R.I.O.D. en het Algemeen Rijksarchief: collecties en archieven met betrekking tot 
de Tweede Wereldoorlog; Rechterlijke archieven. 
 
Door de Archiefdienst zijn gedurende de Tweede Wereldoorlog de meeste van de in Heerlen geafficheerde 
bekendmakingen en propagandaplaten verzameld. De omschrijvingen hiervan zijn uit het bestaande 
kaartsysteem van de topografische atlas verzameld en overgenomen in de bijlage bij deze 
verzamelinventaris om de verwijzing naar de bij de Archiefdienst aanwezige bronnen voor de geschiedenis 
van Heerlen in en om de oorlog zo compleet mogelijk te maken. 
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2. Inventaris 
 

2.1. Stukken betreffende het organisme 

 

2.1.1. Algemeen 

 
 1 Notulen van de Commissie inzake Huisvesting Geallieerde Troepen, 1945.  1 omslag 
 
 2 Notulen van een bespreking tussen Town-Major lt. Clarc en het hoofd van het 

Bureau Huisvesting Geallieerde Troepen, 1945.  1 omslag 
 
 3 Stukken betreffende moeilijkheden bij de afwikkeling van de in behandeling zijnde 

zaken, 1945.  1 omslag 
 
 4 Brieven aan burgemeester en wethouders betreffende liquidatiewerkzaamheden 

van het Bureau, 1945-1946.  1 omslag 
 

2.1.2. Personeel 

 
 5 Staat van het personeel, [1945].  1 stuk 
 
 6 Rapport aan het hoofd van de 5e afd. van de secretarie der gemeente Heerlen 

betreffende personeelsformatie i.v.m. liquidatie van het Bureau, 1945.  1 stuk 
 
 7 Staat van uitbetaalde lonen, 1945.  1 stuk 
 
 8-9 Registers van intekening door het personeel voor de akties "Noodlijdend 

Nederland" en "Monument voor de Gevallenen", 1945-1946.  2 delen 
 8 20 februari 1945-30 mei 1945 
 9 30 mei 1945-3 april 1946 

 

2.1.3. Financiën 

 
 10 Stukken betreffende kascontrole, 1945-1949.  1 omslag 
 
 11-13 Kasboeken, 1945-1952.  2 delen en 1 katern 

 11 5 februari 1945-13 augustus 1945 1 deel 
 12 13 augustus 1945-14 maart 1952 1 deel 
 13 7 januari 1946-8 augustus 1946 1 katern 

 

2.2. Stukken betreffende taakuitoefening 

 

2.2.1. Inkwartiering geallieerde militairen 

 

2.2.1.1. Algemeen 
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 14 Staten van onderwijsinrichtingen gelegen te Heerlen (centrum), Nieuw-Einde en 
Treebeek, z.d..  1 omslag 

 
 15 Staten van door Amerikaanse en Engelse militairen in gebruik zijnde gebouwen, 

z.d..  1 omslag 
 
 16 Lijst van gebouwen waarvan geen release-forms aanwezig zijn, z.d..  1 stuk 
 
 17 Lijsten van scholen gelegen in de gemeente Heerlen, 1943-1946.  1 omslag 
 
 18 Lijsten van gebouwen, die in gebruik zijn bij Amerikanen, O.D., politie, evacués. 

Met kladlijsten, 1944.  1 omslag 
 
 19 Staten van inkwartieringsadressen in de gemeente Heerlen, die voorkomen op de 

inkwartieringslijsten van de gemeente Schaesberg, 1945.  1 omslag 
 
 20 Staten van inkwartieringsadressen voor officieren en manschappen, 1945.  1 omslag 
 
 21 Lijst van gebouwen in de gemeente Heerlen die 40 of meer personen kunnen 

bevatten, [1945] 1 stuk 
 
 22 . Overzicht van recreatie-gelegenheden in de gemeente Heerlen die door 

geallieerde of Nederlandse troepen in gebruik zijn genomen of nog onbezet zijn, 
1945.  1 stuk 

 

2.2.1.2. Amerikaanse militairen 

 
 23 Staten van gebouwen, waarvan aangifte is gedaan van ingebruikneming door 

Amerikaanse legeronderdelen en waarvan demandes aanwezig zijn, z.d..  1 omslag 
 
 24 Staten van gebouwen, waarvan aangifte is gedaan van ingebruikneming door 

Amerikaanse legeronderdelen en waarvan geen demandes aanwezig zijn, z.d..  1 omslag 
 
 25-29 Staten van inkwartiering van Amerikaanse officieren en manschappen, z.d..  5 pakken 

 25 Aarweg-Esschenderweg 
 26 Eurenderweg-Kloosterweg 
 27 Koekoekstraat-Oude Kerkstraat 
 28 Oude Lindestraat-Sittarderweg 
 29 Smedestraat-Zonnestraat 

 
 30 Verzamellijsten van inkwartieringen door de Amerikanen opgemaakt, 1944-1945.  1 omslag 
 
 31 Lijsten van door Amerikaanse legeronderdelen in het centrum van Heerlen en 

Treebeek in gebruik zijnde gebouwen, 1945.  1 omslag 
 
 32 Lijst van de als "Rest Center" gereserveerde gebouwen in de gemeente Heerlen, 

1945.  1 stuk 
 
 33 Staten van door het Amerikaanse Rest Center in gebruik zijnde gebouwen, 1945.  1 omslag 
 
 34 Staat van adressen, met vermelding van de periode van inkwartiering, 1945.  1 stuk 
 

2.2.1.3. Engelse militairen 

 
 35 Verzamellijsten van inkwartieringen door de Engelsen opgemaakt, 1944-1945.  1 omslag 
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 36 Staat van gebouwen, die van 17 september 1944-17 september 1945 door 
Engelse legeronderdelen zijn gevorderd, 1945 1 stuk 

 
 37 Staat van gebouwen, waarvan aangifte is gedaan van ingebruikneming door 

Engelse legeronderdelen en waarvan demandes aanwezig zijn, 1946.  1 stuk 
 
 38 Staten van gebouwen, waarvan aangifte is gedaan van ingebruikneming door 

Engelse legeronderdelen en waarvan geen demandes aanwezig zijn, 1946.  1 omslag 
 

2.2.2. Vergoedingen inkwartieringen 

 

2.2.2.1. Algemeen 

 
 39 Staat van door de geallieerden gevorderde panden en ontvangen vergoedingen, 

z.d..  1 stuk 
 
 40 Staat van reeds betaalde voorschotten op de geclaimde bedragen inzake 

dienstverlening roerende goederen, z.d..  1 stuk 
 
 41 Staat van geëiste en geadviseerde bedragen voor schadevergoedingen, z.d..  1 stuk 
 
 42-57 Dossiers van behandelde claims, 1944-1947.  9 omslagen 

N.B. voorbeelddossiers 
 42 Oranje Nassau III, kantoor, 1944 
 43 Schinkelstraat 42, 104 en postkantoor, 1944-1945 
 44 Kasteel Terworm 5C O.N. Mijnen, 1944-1945 
 45 Bouwvereniging "Heerlen", 1944-1945 
 46 N.V. Carisberg, 1944-1946 
 47 E.P.H. Mathijsen, Vorstenstraat 36, 1945 
 48 Nederlands beheersinstituut, 1945 
 49 G. Severens, Einderstraat 11, 1945 
 50 Algemeen Mijnwerkersfonds, Akerstraat 23, 1945-1946 
 51 Bedrijfsgroep Mijnindustrie, 1945-1946 
 52 A. van Loo, Geerstraat 110, 1945-1946 
 53 Oranje Nassau Mijnen, Valkenburgerweg, 1945-1946 
 54 Opleidingsgebouw Staatsmijn Emma, 1945-1947 
 55 Royal Theater, Stationsplein, 1945-1948 
 56 Bouwvereniging "Heerlen", 1946 
 57 Speeltuinvereniging "Meezenbroek", 1946 

 
 58 Brief aan de burgemeester houdende een overzicht van t/m 30 mei 1945 gedane 

betalingen, 1945.  1 stuk 
 
 59 Staten van de bedragen van de claims en de huurvergoedingen, [1946].  1 omslag 
 
 60 Staat van declaraties en de daarop terugontvangen gelden, 1946.  1 stuk 
 
 61 Staat van door de gemeente over de jaren 1945 en 1946 uitgegeven, 

gedeclareerde, terugontvangen en nog terug te ontvangen bedragen, 1947.  1 stuk 
 
 62 Staten van betaalde voorschotten, gedeclareerde en terugontvangen bedragen 

inzake onroerende goederen, 1947-1948.  1 omslag 
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2.2.2.2. Amerikaanse militairen 

 
 63-64 Staten van uitbetaalde vergoedingen voor inkwartiering van Amerikaanse 

militairen, 1945-1946.  2 omslagen 
 63 Februari-september 1945 
 64 Januari-april 1946 

 

2.2.2.3. Engelse militairen 

 
 65-66 Staten van uitbetaalde vergoedingen voor inkwartiering van Engelse militairen, 

1945-1946.  2 omslagen 
 65 Februari-september 1945 
 66 Januari-april 1946 

 

2.2.2.4. Nederlandse militairen 

 
 67-68 Staten van uitbetaalde vergoedingen voor inkwartiering van Nederlandse 

militairen, 1945-1946.  1 omslag en 1 stuk 
 67 Juni-september 1945 1 omslag 
 68 Januari 1946 1 stuk 

 
 69 Staat van door het rijk te betalen vergoedingen met betrekking tot de door het I-3 

R.I. in gebruikte gebouwen, [1946].  1 stuk 
 

2.2.3. Loonbetaling burgerpersoneel in dienst van geallieerde legeronderdelen 

 
 70 Recapitulatiestaten van geheel uitbetaalde lonen burgerarbeiders, z.d..  1 omslag 
 
 71 Loonstaten van burgerwerklieden in dienst bij Amerikaanse legeronderdelen, 22 

december 1944- 24 januari 1945 1 omslag 
 
 72 Loonstaten van door de Amerikanen betaald burgerpersoneel, 1944-1945.  1 omslag 
 
 73 Staten van burgerwerklieden in dienst bij de verschillende Amerikaanse 

legeronderdelen, 23 mei 1945-18 juli 1945.  1 omslag 
N.B. ontbreekt 14 juni-10 juli 1945 

 
 74-81 Personeelskaarten burgerpersoneel, 1945.  8 pakken 

 74 Aarden-Bismans 
 75 Caniels-Eynden 
 76 Faber-Israëls 
 77 Jacobs-Kwiatek 
 78 Laan-Muijs 
 79 Nadenoen-Rijk 
 80 Sanden-Soons 
 81 Spalling-Zijlstra 
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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 



 14

 
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 


