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1 Geschiedenis van het archief

In 1971 werd dit archief bij het stadsarchief geplaatst. Om onduidelijke redenen ging het archief rond
1982 terug naar de afdeling Interne Zaken van de gemeente. Later, in maart 1992, werd het archief wederom
overgebracht naar het Stadsarchief samen met andere bestanden onder de naam ‘R-Verrichtingen’.1 In mei
1992 werd door de heer Faber een doos ter aanvulling op dit archief toegevoegd. Van deze handelingen is
geen Verklaring van Overbrenging vastgesteld.
De bescheiden uit dit archief maken, in tegenstelling tot andere, eveneens van Bureau RVerrichtingen afkomstige stukken, geen deel uit van het Secretariearchief van de Gemeente ‘sHertogenbosch over de periode 1940 tot en met 1949. Naar alle waarschijnlijkheid behoorden deze stukken
tot het werkarchief van de heer G. van den Boom. De heer Van den Boom was werkzaam op het bureau van
de Gemeenteontvanger, een afdeling van de Gemeentesecretarie. Hij begon hier als klerk en klom in 1937 op
tot adjunct-commies 2e klasse en in 1941 wordt hij adjunct-commies 1ste klas. In een “nota voor den
Secretaris” van 3 december 1940 wordt gesproken over een afzonderlijk te formeren bureau (Van den Boom
– Leeters) dat zich alleen zal bezighouden met de afdoening van de Duitse vorderingen. Een tweetal
schrijvers wordt later aan dit bureau toegevoegd. In dit zelfde archief is een stuk te vinden dat de heer G. van
den Boom met ingang van 1 januari 1944 een tijdelijke toelage krijgt zolang hij aan het hoofd van een
afzonderlijk bureau is geplaatst.2
Of de heer G. v.d. Boom later hoofd van Bureau R-Verrichtingen werd kon niet worden vastgesteld. In de aan
hem gestuurde brieven in dit archief worden in de adressering verschillende afdelingen vermeld (afd.
Kostwinnersvergoeding etc., Bureau R-Verrichtingen, afd. Inkwartiering en vorderingen, hoofd commies der
Gemeente Secretarie en afd. Consumentenkredieten en militaire pensioenen).
In eerste instantie werd gedacht dat dit archief uitsluitend stukken betreffende de R-Verrichtingen
betrof. Echter, gedurende de bewerking bleek dat een deel van de stukken geen betrekking hadden op de RVerrichtingen, zoals inkwartiering en invordering radiotoestellen, maar ook op gebeurtenissen tijdens en vlak
na de bevrijding. Zo zijn er veel stukken aangetroffen betreffende schadeclaims van burgers en bedrijven aan
de geallieerden. Bovendien zaten er stukken in van de Gemeentelijke Bank van Lening en stukken van de
Gemeente, voornamelijk betreffende ambtenarensalarissen.
De bewerking van het archief
Er is in de loop der jaren een aantal pogingen gedaan het archief te inventariseren, echter zonder resultaat.
Daarom is in 2018 besloten het archief volledig en zo uitgebreid mogelijk en definitief te beschrijven.
Daarnaast is een database van alle voorkomende familienamen, straatnamen en bedrijfsnamen ingericht en
gevuld.
In eerste instantie werd besloten het archief in de staat te laten zoals het werd ontvangen in 1992 samen met
de latere aanvulling. Het archief werd onderverdeeld in vier hoofdcategorieën:
1. de Duitse bezetting
2. de naoorlogse periode
3. Bank van Lening
4. gemeentelijke circulaires en salariëring etc.
Dit staat in de administratie van het Stadsarchief (bron?): ‘Verwerving Archief Bank van Lening. Bij de opheffing van de
Bank in 1948 overgenomen, zie de machtiging van B & W (eind september/begin oktober 1948). In september1985 zijn
twee dozen (94-95) overgebracht door de afdeling Interne Zaken. Waarschijnlijk betrof dit het archief van de voorzitter van
het bestuur van de bank. Het archief van het bureau R-verrichtingen c.s. is door IZ maart 1992 (zie aldaar) overgebracht.’
2 Secretariearchief NL-HtSA Archiefnummer 0267 Gemeentebestuur ’s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nr. 559
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Bij nadere beschouwing werden de stukken genoemd onder 3. Bank van Lening samengevoegd met het
archief daarvan dat in het Secretariearchief zit. Dubbelen zijn verwijderd en vernietigd.
Tijdens het inventariseren bleek dat in archiefdeel 4 voornamelijk circulaires, gemeentebladen,
gemeentebijbladen en algemene stukken gericht aan de hoofden van alle afdelingen van de gemeente
voorkwamen merendeel over salariëring. Deze stukken bevonden zich reeds in het Secretariearchief (NLHtSA Archiefnummer 0267 Gemeentebestuur ’s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nr. 35589). Deze zijn dan
ook vernietigd wegens de aanwezigheid elders.
De uiteindelijke definitieve indeling heeft plaatsgevonden op grond van gebeurtenis.
1 Inkwartiering
2 Bewakingsdienst tegen sabotage
3 Vordering roerende goederen
4 Vordering en vrijgave onroerend goed
5 Vergoedingen geleden schade en huurderving
6 Stukken betreffende geleverde goederen en diensten
7 Teruggave goederen, huisvesting, afhandeling vorderingen
8 Kostwinnersvergoeding
9 Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is

Ter verduidelijking is bij een aantal inventarisnummers uitleg gegeven over, of meer gedetailleerde informatie
verstrekt met betrekking tot het onderwerp. De lengte na bewerking is # meter. Er zijn geen beperkingen van
de openbaarheid.

2 Algemene inleiding
Een groot deel van de stukken in dit archief heeft betrekking op schadevergoeding wegens vordering van
roerende en onroerende goederen door de Duitse militaire autoriteiten of het Duitse Rijkscommissariaat en op
betaling voor leveranties of werkzaamheden die door de Duitsers waren verlangd. De aanvragen daartoe bij
de Duitse of, in bepaalde gevallen, de Nederlandse instanties moesten via de gemeenten worden ingediend.
De overige stukken hebben betrekking op de periode tijdens de bevrijding en enkele jaren na de bevrijding. In
deze periode werden de nog openstaande vorderingen op de Duitsers afgewikkeld maar waren er ook
vorderingen op de geallieerden voor bijvoorbeeld inkwartiering en geleverde goederen en diensten.
Ook bevinden zich in dit archief stukken betreffende de kostwinnervergoeding. Deze vergoedingen vallen niet
onder de schadevergoedingen van de R-Verrichtingen en ook niet onder de schadevergoedingen vanwege de
geallieerden. Waarschijnlijk zijn zij in het archief terecht gekomen als onderdeel van het persoonlijk archief
van de heer G.v.d. Boom die, behalve voor de R-Verrichtingen waarschijnlijk ook verantwoordelijk was voor
de afhandeling van de vergoedingen voor het kostwinnerschap. Bovendien zijn er een redelijk aantal stukken
die waarschijnlijk “verdwaald” zijn in dit archief, en waarvan niet duidelijk is of en waarom ze zich in dit archief
bevinden.
In de ‘Verordeningsbladen’, Gemeente bijbladen en andere officiële bekendmakingen vindt men veel
informatie over de regels voor vergoedingen van schade geleden door de Duitse bezetters alsmede de
voorgeschreven administratieve handelingen. Ook regels omtrent het invorderen van panden en goederen
zijn hierin vermeld. (Gemeente bijbladen bevinden zich in het Secretariearchief NL-HtSA Archiefnummer 0267
Gemeentebestuur ’s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nr. 35589, De ‘Verordeningsbladen” bevinden zich in het
Secretariearchief NL-HtSA - 0526 – “Verordeningenblad voor het Nederlandsche Bezette gebied 1940-1942”

2.1 De Duitse bezetting
Vanaf het begin van de bezetting werden Nederlandse burgers geconfronteerd met materiële eisen van de
Duitsers, aanvankelijk vooral van de Duitse Wehrmacht, vanaf 1943 ook van het Rijkscommissariaat. Die
eisen betroffen zowel goederen als diensten. Op 16 juli 1940 werd er een verordening afgekondigd door
Rijkscommissaris Seys-Inquart, waarin voor het bezette Nederlandse gebied vergoedingen werden geregeld
voor verrichtingen ten behoeve van de Duitse Weermacht. (Verordnung Nr 144/1940)
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Deze R-verrichtingen (R-Leistungen), waarbij de R staat voor ‘Regulär’ duidt aan de schadevergoeding die de
Duitsers aan particulieren en bedrijven verstrekte wegens geleden schade door vorderingen en leveringen.
De Duitsers spraken van ‘Reguläre Leistungen’, oftewel Regelmatige verrichtingen, afgekort R-verrichtingen.
Deze verrichtingen konden bestaan uit het vorderen van zowel onroerende als roerende goederen, het
vergoeden van schade aan panden en goederen en het leveren van goederen en diensten. De
werkzaamheden moesten rechtstreeks ten dienste komen aan het Duitse leger.
Tot deze R-verrichtingen behoorden NIET:
 leveringen en verrichtingen door de Nederlandse regeringsorganen- en bureaus
 het verschaffen van kwartier; hiervoor werd de vergoeding afzonderlijk geregeld
 roerende en onroerende goederen die onder oorlogsbuit vielen
 leveringen of verrichtingen ten behoeve van organen die niet tot de Duitse Wehrmacht behoorden
(hiervoor werd de vergoeding afzonderlijk geregeld)
 schade veroorzaakt door oorlogsvoering of door de bezetting (hiervoor werd de vergoeding
afzonderlijk geregeld)
Burgers en vertegenwoordigers van publiekrechtelijke lichamen die van de Wehrmacht geld tegoed hadden
wegens leveringen, diensten of vordering van eigendom konden hun declaraties indienen bij de gemeente,
die een bemiddelende en coördinerende rol speelde tussen de aanvrager enerzijds en de Duitse instanties en
Haagse departementen anderzijds. Iets dergelijks gold vanaf 1943 bij woningvordering door het
Rijkscommissariaat. Tot de Wehrmacht werd in dit verband behalve de Waffen-SS ook de Reichsarbeitsdienst
gerekend, omdat die onder de Luftwaffe viel, doch niet de Duitse politie en de douane.
De gegrondheid van het verzoek moest bewezen worden door overlegging van een door de
Wehrmacht afgegeven verklaring van hetgeen verricht was, of het ontvangstbewijs of ander bewijsmateriaal.
In Nederland ontstond een uitvoerige administratie. De financiële afhandeling voor de lage bedragen kwam in
handen van de gemeenten. De heer G. van de Boom was als hoofd van het Bureau Inkwartiering en
Kostwinnersvergoeding en Bezettingsschaden verantwoordelijk voor de juiste afhandelingen van claims van
de burgerbevolking.
De regeling was niet altijd even gemakkelijk hanteerbaar. Een voorbeeld van een vereenvoudigde
weergave van de procedure geeft een indruk van het soort werk dat de gemeentelijke Secretarie door SeyssInquart kreeg toegeschoven. Om te beginnen diende de gemeente van alle R-verrichtingen een lijst in
drievoud bij te houden en die maandelijks af te sluiten. Ze moest declaraties verifiëren en na acceptatie tot
200 gulden direct uitbetalen. Bij afwijzing kon men in beroep gaan bij de Commissaris der Koningin, zolang
deze althans nog in functie was. Dat was medio juli 1940 volgens publicaties in de krant nog steeds zo. De
CdK moest declaraties van 200 tot en met 700 gulden bekrachtigen. Declaraties van de gemeente zelf
werden eveneens aan de CdK voorgelegd. Declaraties boven 700 gulden legde de Commissaris voor aan de
secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken. Die kreeg ook de moeilijker gevallen boven de 200 gulden op
zijn bureau. Die werden voorgelegd aan de hoofdintendant die was toegevoegd aan de bevelhebber van de
Wehrmacht in Nederland. Aan deze hoofdintendant moest, wanneer de desbetreffende declaraties waren
afgehandeld, via de commissaris der Koningin één exemplaar van de lijst van R-verrichtingen met de bijlagen
worden opgezonden. De hoofdintendant ten slotte besliste over de restitutie aan de gemeente.
Het was wel eens twijfelachtig wat onder welke van de vele soorten regelingen viel en dus ook wat
declarabel was als R-verrichting en wat niet. Interpreteerde de intendant een zaak anders dan de
Nederlandse instanties, dan kon dat een schadepost betekenen voor de gemeente. Terugvordering was
alleen mogelijk in geval van kwade trouw of grove nalatigheid van de declarant. De verordening liet aan het
Rijk over om in geval van ‘onredelijke belasting’ van een gemeente bij te springen, maar dat hing geheel af
van de secretaris-generaal van Financiën. Ook kon niet te lang met de verwerking worden gewacht, want er
golden voor indiening uiteraard bepaalde termijnen en de gemeente was aansprakelijk voor schade van
aanvragers door onvolkomenheden in de behandeling.
Hoe moeizaam het bureaucratisch verkeer met militaire autoriteiten ook kon zijn, er golden tenminste
nog regels voor, in beginsel gebaseerd op een internationale overeenkomst. Daarvan was geen sprake bij de
al genoemde vorderingen voor Duitse burgers die waren gedupeerd door geallieerde bombardementen. Die
vorderingen waren een zaak van de NSDAP, wat burgemeester en de secretarie voor extra moeilijkheden
plaatste.
De taak van het Bureau voor Inkwartiering en Bezettingsschade werd aanzienlijk verzwaard toen zich
een nieuwe tegenspeler aandiende: de Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV), de NSDAP-organisatie
voor sociale zorg. Sociale zorg voor Duitsers welteverstaan, op kosten van de gemeente ’s-Hertogenbosch. In
de zomer van 1943 hadden geallieerde bombardementen in vele Duitse steden grote verwoestingen
aangericht. Hermann Goering, verantwoordelijk voor luchtverdediging en de oorlogseconomie, kreeg bij Hitler
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gedaan dat ter compensatie van de schade en tevens als vergelding ‘vijandelijk’ roerend goed, zowel
particulier als openbaar, in Frankrijk, België en Nederland zou worden verbeurdverklaard en naar Duitsland
gebracht. Met name op de Nederlanders was Goering gebeten, omdat die van hun ‘Schadenfreude’ over de
‘Terrorangriffe’ op het Roergebied geen geheim zouden hebben gemaakt. Rijkscommissaris Seyss-Inquart
vond, net als politiechef Hanns Albin Rauter trouwens, zo'n grootscheepse inbeslagneming psychologisch
verkeerd en bovendien onuitvoerbaar. Hij kon weliswaar niet onder een bevel uit dat formeel van de Führer
zelf kwam, maar wist Goering te bewegen tot een compromis. Eén van de onderdelen daarvan was dat
honderdduizend Duitse bombardementsslachtoffers in Nederland zouden worden gehuisvest. Het zijn er
uiteindelijk enkele tienduizenden geworden. 3 Ook politiechef Rauter zag de zin van de door Goering geëiste
inbeslagneming niet in. Hoewel Goerings plan tot massale plundering in 1943 dus niet doorging, kreeg hij wat
de invordering van panden met de bijbehorende inboedel alsnog zijn zin. Zijn voornemen geeft wel inzicht in
de Nazi-opvattingen over recht. Hier was immers geen sprake van lukraak ‘organiseren’ te velde, maar van
een officieel Berlijns voornemen tot georganiseerde roof op grote schaal in bezette gebieden. En de manier
waarop Goering de buit wilde laten binnenhalen, loog er al evenmin om: ‘rücksichtslos’ en desnoods ‘mit
größter Schärfe’. In dat licht bezien is het eigenlijk nog verwonderlijk dat de Bosschenaren die vanaf de
nazomer van 1943 ten behoeve van Duitse ‘Bombengeschädigte’ uit hun huis werden gezet, daarvoor
überhaupt een bescheiden huurvergoeding mochten declareren! Aan de gemeenten was opnieuw de rol
toegedacht van intermediair tussen de gedupeerden en de Duitsers. Een weinig benijdenswaardige rol
alweer, want er werd niet alleen medewerking verwacht bij het inzamelen en doorzenden van declaraties,
maar eerst en vooral bij het vorderen als zodanig.4

2.2 De naoorlogse periode
In oktober 1944 gaven de Duitsers zich niet zonder slag of stoot over. Er werd stevig gevochten, er vielen vele
slachtoffers en de schade was groot. Na de bevrijding begon men aan de zware taak om ’s-Hertogenbosch
weer op te bouwen. De geallieerden vorderde panden om hun soldaten te kunnen onder brengen. Sommige
panden gingen naadloos over van Duitse vordering naar geallieerde vordering, met name scholen. De
burgerbevolking kon hiervoor een vergoeding krijgen. De Britse strijdkrachten hadden materiaal nodig om
panden en goederen te repareren. Daartoe dienden zij het formulier ‘wederzijdse bijstand’ in. De kosten van
de geleverde goederen declareerden ze bij de gemeente. Er ontstond een administratie van roerende en
onroerende goederen die moesten worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. Veel gevorderde
panden waren beschadigd door zowel de Duitsers als de geallieerden. De burgers konden een aanvraag
indienen via de gemeente om schadevergoeding. Ook moesten er nog schadeclaims afgehandeld worden die
tijdens de bezetting nog niet door de Duitsers waren gehonoreerd.

2.3 Kostwinnersvergoeding
Kostwinnersvergoeding werd uitbetaald als de kostwinner van het gezin in dienst was getreden bij het
Nederlandse leger. Een gedegen onderzoek of de naaste verwanten van deze militair recht hadden op de
vergoeding werd dan ingesteld.. Er moest o.a. een formulier ingevuld worden waarin vragen gesteld werden
over gezingssamenstelling, gezinsinkomen, woonsituatie, schulden etc. De inventarisnummers 174 t/m 193
zijn een rijke bron van informatie over de situatie van de mensen die zonder of met weinig inkomen
achterbleven.
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Jong, L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 7 ('s-Gravenhage 1976), 5759.
4 Gedeelten van bovenstaande tekst zijn met toestemming overgenomen van het Gelders Archief, betreffende
archief nr. 2133 Secretarie Gemeente Arnhem, afdeling Duitse Zaken, Inleiding.
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=2133&
minr=2555838&miview=inv2#inv3t2.
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Voor kostwinnersvergoeding kwamen in aanmerking militairen beneden de rang van officier en niet behorend
tot het beroeps personeel, die (mede) kostwinner waren voor het gezin waartoe zij behoorden.
Hun inkomsten moesten dan na hun opkomst belangrijk minder bedragen dan voor hun opkomst het geval
was.
De vergoeding kon niet meer bedragen dan het verschil tussen de militaire inkomsten en de vroegere
burgerlijke inkomsten en ook nier meer dan nodig is om het totale gezinsinkomen aan te vullen.
Administratieve procedure:
Formulieren diende gezonden te worden aan de burgemeester van de gemeente waarin het te onderhouden
gezin woonachtig is.
De burgemeester voegde een staat van inlichtingen toe en zond alles door aan het Ministerie van oorlog.
De gemeente keerde vervolgens de kostwinnervergoeding uit en declareerde deze kosten bij het rijk.

3. Toelichting op enkele onderdelen van het archief
3.1 Bewakingsdiensten tegen sabotage inv.nrs.: 8 t/m 15
Naarmate de bezetting langer duurde nam het aantal sabotage gevallen toe. Er werd brand gesticht in
opslagplaatsen of diefstallen gepleegd. In 1943 besloot de Wehrmacht dat in iedere gemeente een
bewakingsdienst ingesteld moest worden. Een politieofficier stelde vast welke objecten in aanmerking
kwamen voor bewaking. Het hoofd van politie in ’s-Hertogenbosch moest hiervoor een opgave van de
objecten doen die naar zijn oordeel voor bewaking in aanmerking kwamen. De bewakingsdienst stond onder
bevel van het hoofd van politie die op zijn beurt verantwoording aflegde aan de Höherer SS-und Polizeiführer
Hans Rauter. Zie verder circulaire nr. 6 van het Departement van Binnenlandsche Zaken, te vinden in inv.nr.
B6. Zie voor meer informatie over sabotage: NL-HtSA Archiefnummer 0267 Gemeentebestuur ’sHertogenbosch, 1920-1996, inv.nr(s). 9162.
De volgende opslagplaatsen in ’s-Hertogenbosch kregen bewaking:
 Kolenopslagplaats bij de Veemarkt
 Garage Putters in de Havenstraat
 Garage Lathouwers in de Grobbendonckstraat
 Garage Mollen aan het Emmaplein
 Hooiopslagplaats in de tennishal aan de Hekellaan
 Hooiopslagplaats in de loods van de Firma van der Dussen aan de Veemarktkade
 Opslagplaats radiotoestellen in de Cinema aan de Hinthamerstraat
 Houtopslag bij de veiling aan de Parallelweg
 Citadelkazerne, Kruithuis en voormalige Militaire bakkerij.

3.2 Vorderingen van woningen en ander onroerend goed inv.nrs.: 46 t/m 75
In 1943 maakte de burgemeester van ’s-Hertogenbosch bekend dat er circa 3200 Duitse vrouwen en
kinderen, zogeheten Bombengeschädigten in ’s-Hertogenbosch gehuisvest moesten worden. Hiervoor
werden 450 woningen ‘vrij gemaakt’. Alvorens tot dwangmaatregelen over te gaan, werden de bewoners in de
gelegenheid gesteld zich vrijwillig aan te melden. In aanmerking kwamen gezinnen van wie vier of minder
personen waren ingeschreven in het bevolkingsregister van ’s-Hertogenbosch. Huizen waarin
politieambtenaren woonden, waren van de vordering uitgezonderd. De oorspronkelijke bewoners werd
verplicht enig huisraad achter te laten, zoals meubilair, keukengerei, beddengoed, tapijten en gordijnen.
Ook werden door de Duitsers panden gevorderd voor gebruik als opslagruimte of kantoor door de
Wehrmacht.
Er bevinden zich ook lijsten voor aanvullende vergoedingen in NL-HtSA Archiefnummer 0267
Gemeentebestuur ‘s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nr. 10661.
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3.3 Vordering van radiotoestellen inv.nrs.: 16 t/m 23
Op 13 mei 1943 ging er een beschikking uit van de Höheren SS- und Polizeiführer Hanns Rauter dat alle zich
in het bezette Nederlandse gebied bevindende radiotoestellen met toebehoren en eventuele reserve
onderdelen verbeurdverklaard werden en moesten worden ingeleverd. De burgemeester van ‘sHertogenbosch maakte bekend dat in de periode van 27 mei t/m 10 juni 1943 de toestellen en onderdelen
ingeleverd diende te worden bij één van de vier inleveringsbureaus, te weten het Stadhuis, de Pius X school
aan de Aartshertogenlaan, het Patronaatsgebouw aan de Kempenlandstraat en in het Sint-Josefhuis aan de
Graafseweg. De toestellen en onderdelen moesten worden ingeleverd voorzien van een kaartje van 10x15 cm
waarop NAW-gegevens, beroep en type van het toestel vermeld moesten worden. Radiohandelaren moesten
voor 3 juni 1943 een inventarislijst inleveren op het stadhuis, bureau R-Verrichtingen. Uiteindelijk werden alle
in beslag genomen toestellen verzameld in opslagplaatsen in ’s-Hertogenbosch, waaronder o.a. Cinema
theater, benedenzaal Hinthamerstraat 26, Firma Top, en later overgebracht naar Breda. In totaal werden daar
ca. 80.000 toestellen bijeengebracht waarvan ongeveer de helft direct naar Duitsland werd gezonden.
Enkele stukken betreffende de inlevering van radiotoestellen bevinden zich ook in NL-HtSA Archiefnummer
0267 Gemeentebestuur ‘s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nr. 11058.

3.4 Vordering van metalen inv.nrs.: 29 t/m 42
De Duitsers hadden metaal nodig om hun wapenindustrie draaiende te houden. Alle inwoners van ‘sHertogenbosch ontvingen in 1941 een oproep om metalen in te leveren. De volgende metalen werden
gevorderd: (rood)koper, messing, geelkoper, nikkel, tin, lood, en legeringen ervan. Gebruiksvoorwerpen die bij
inlevering direct vervangen zouden moeten worden, hoefden niet te worden ingeleverd: lampen in bewoonde
ruimten, deurknoppen en traproeden. Kunstvoorwerpen gemaakt van genoemde metalen moesten op een
aparte lijst aan de burgemeester gemeld worden. Hiervan werd eerst de historische waarde vastgesteld.
Er bevinden zich ook stukken betreffende invordering van metalen in NL-HtSA Archiefnummer 0267
Gemeentebestuur ‘s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nrs. 10690 en 10693.

3.5 Vordering Schoolgebouwen inv.nrs.: 76 t/m 80

Direct na de bezetting van ’s-Hertogenbosch vorderde de Duitsers diverse schoolgebouwen. Deze gebouwen
achtten zij uitermate geschikt voor de inkwartiering van Duitse militairen en het onderbrengen van Duitse
gewonde militairen als een soort dependance van het Groot Ziekengasthuis. Later, in 1942, werd bijvoorbeeld
het Sint-Janslyceum gevorderd om dienst te gaan doen als lazaret voor de verpleging van syfilispatiënten. Na
de bevrijding bleven de scholen gevorderd, doch ditmaal door de geallieerden. Er bevinden zich ook stukken
aangaande de invordering in NL-HtSA Archiefnummer 0267 Gemeentebestuur ‘s-Hertogenbosch, 1922-1996,
inv.nr. 10661.

4 Vernietigd en overgebracht
4.1. Vernietigd
Alle algemene gemeentelijke circulaires en gemeente bijbladen zijn vernietigd omdat deze circulaires en
bijbladen zich reeds elders in het archief bevinden en niet rechtstreeks van toepassing zijn op dit archief. De
enkele verordeningsbladen in dit archief aanwezig zijn ook vernietigd. Deze bladen bevinden zich ook elders
in het archief.

6

(Gemeente bijbladen bevinden zich in het Secretariearchief NL-HtSA Archiefnummer 0267 Gemeentebestuur
’s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nr. 35589, De ‘Verordeningsbladen” bevinden zich in het Secretariearchief
NL-HtSA - 0526 – “Verordeningenblad voor het Nederlandsche Bezette gebied 1940-1942”

4.2 Overgebracht
Enkele stukken uit dit archief zijn overgebracht naar het gemeente secretarie archief NL-HtSA Archiefnummer
0267 Gemeentebestuur ’s-Hertogenbosch, 1922-1996. Het betreft stukken waarvan het verband met dit
archief niet duidelijk was. Stukken betreffende oorlogsslachtoffers en oorlogsgraven werden overgebracht
naar de inventarisnummers 14414 / 10030 of 10662. Stukken over de conciërge van het Joods Lyceum zijn
overgebracht naar inv.nr. 4442.
Stukken betreffende tewerkstelling van personeel van de NVL naar inv.nr. 1096
Verzoeken om vrijstelling van de ‘Sperrstunden’ naar inv.nr. 1096.
Verzoek om info over in Zeeland tewerkgestelde Bosschenaren, naar inv.nr. 10693.
Stukken betreffende het vorderen van ambtenaren, 1944 naar inv.nr 584

Enkele vaak in het archief terugkerende afkortingen van instanties:
P.B.V.O. = Prov. Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers, gevestigd in het C&A gebouw aan de Pensmarkt
D.B.V.O. = Districts Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers, Havensingel 8
N.S.V. = National Sozialistische Volkswohlfahrt
Bureau Roerende Goederen van Vijanden en Landverraders. Dit bureau beheerde de inboedels van
geïnterneerde politiek verdachte personen
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1 INKWARTIERING MILITAIREN
1.1 INKWARTIERING DUITSE MILITAIREN
N.B. Er bevinden zich ook stukken over de inkwartiering van Duitsers in NL-HtSA Archiefnummer
0267 Gemeentebestuur ‘s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nr. 10685.
1

2

Bekendmakingen en reglementen betreffende de inkwartiering van Duitse militairen,
1940-1941

1 omslag

Lijsten met ‘Quartieranweisungen’ en declaraties met opgaven van inkwartieringskosten
bij zowel hotels als particulieren, 1943-1948
1 omslag

1.2 INKWARTIERING VAN GEALLIEERDEN EN NEDERLANDERS

3

Inkwartieringsbevelen, 1945-1946

1 omslag

4

Lijsten met namen van kwartiergevers, 1945-1946

1 omslag

5

Declaratielijsten met naam, adres, datum en vergoeding voor de inkwartiering van
geallieerden en Nederlanders met door het Ministerie van Financiën betaalde voorschotten,
1945-1947
1 omslag

6

Stukken betreffende het aanvragen van en klachten over inkwartiering en vergoedingen
hiervoor, 1945-1949
1 omslag

7

Formulieren verzonden door het Ministerie van Financiën aan verzoekers van schadevergoeding
voor ingekwartierde geallieerde soldaten aangebrachte schade, 1947-1948
1 omslag

2 BEWAKINGSDIENSTEN TEGEN SABOTAGE

8

Officiële bekendmakingen en circulaires betreffende de bewakingsdiensten, 1943-1944

9

Loonstaten en urenstaten van de bewakers van onder andere de stro- en opslagplaatsen
en de radio-bewaking, oktober 1942-1944
1 omslag

10

Stukken en lijsten betreffende bijbetaling en herberekeningen van lonen van de bewakers,
1942-1944
1 omslag

11

Stukken betreffende te bewaken objecten, salarisregelingen, verzoeken tot vrijstelling van
het verbod om ’s-nachts op straat te verkeren en de samenstelling van bewakingsgroepen,
1942-1949
1 omslag

12

Wekelijkse bevestiging door de ‘Wehrmachtbezirksverwaltung’ van de uren die de
bewakers gewerkt hebben, 1943-1944

8

1 omslag

1 omslag

13

Stukken betreffende ziektewet en ziekengelduitkering aan bewakers, 1943-1944

1 omslag

14

Stukken betreffende het aannemen en het ontslaan van bewakingspersoneel, 1943-1944 1 omslag

15

Stukken betreffende de voorschotten op bewakingskosten, 1948-1953

1 omslag

3 VORDERING ROERENDE GOEDEREN
3.1 VORDERING VAN RADIOTOESTELLEN

16

Officiële berichtgevingen van de Gewestelijke Politiepresident te Eindhoven betreffende de
richtlijnen, aanwijzingen, uitzonderingen en regels omtrent de inbeslagname van radiotoestellen
en/of onderdelen en de opslag hiervan, 1943
1 omslag

17

Officiële circulaires van o.a. het hoofdbestuur der PTT, nota’s voor burgemeester en
wethouders en mededelingen van de burgemeester betreffende de inlevering van radiotoestellen,
1943
1 omslag

18

Stukken betreffende verzoeken om vrijstelling van de inlevering van radiotoestellen en
verzoeken om toestellen later te mogen inleveren, 1943

1 omslag

19

Lijsten van ingeleverde radiotoestellen met naam en adres van de eigenaar en vermelding
van het type apparaat en/of onderdelen, 1943
1 omslag

20

Stukken betreffende de inbeslagname van radiotoestellen bij handelaren, 1943

1 omslag

21

Verklaringen, inleveringsbewijzen van radiotoestellen, 1943-1944

1 omslag

22

Stukken betreffende transport en opslag van in beslag genomen radiotoestellen en
onderdelen. Met declaraties van door bedrijven gemaakte kosten, 1943-1949

1 omslag

Stukken betreffende (verzoeken om) teruggave van ingeleverde radiotoestellen,
1943-1945

1 omslag

23

3.2 VORDERING VAN MOTORVOERTUIGEN EN FIETSEN
N.B.: Er bevinden zich ook enkele stukken betreffende de invordering van motorvoertuigen en fietsen in NLHtSA Archiefnummer 0267 Gemeentebestuur ‘s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nr. 10681.
24

Stukken betreffende invordering motorvoertuigen en (aanvraag) voor vergoeding hiervan,
1940-1948
1 omslag

25

Stukken betreffende invordering motorvoertuigen en (aanvraag) voor vergoeding hiervan
door de heren Van Vugt, Van de Ven, Van de Braak en Bos, 1946-1948
1 omslag

26

Stukken betreffende de invordering van en schadevergoeding voor de auto van de heer
C.J.M. Kok, Orthenseweg 93, 1952-1953

9

1 omslag

27

Stukken betreffende de invordering van fietsen en vergoedingen met lijst met namen en
adressen van eigenaren en ontvangstbevestigingen, 1940-1946
1 omslag

28

Stukken betreffende de invordering van fietsen en verzoeken om vrijstelling van een Joodse
inwoner, met lijst met namen en adressen van andere eigenaren, 1942-1946
1 omslag

3.3 VORDERING VAN METALEN
N.B.: Zie ook NL-HtSA Archiefnummer 0267 Gemeentebestuur ‘s-Hertogenbosch,1922-1996, inv.nr. 10666.
29

Richtlijnen met blanco voorbeeldformulieren voor de inlevering van metalen, 1941

1 omslag

30

Stukken betreffende Personele bezetting inleverplaatsen, opgave hoeveelheid metaal
per inleverplaats en uitdeling weegmateriaal, data en plaatsen van uitbetaling, 1941

1 omslag

31

Kaartsysteem met deel B van de kaarten die personen moesten invullen bij de inlevering
van metalen, waarop men verklaarde dat het bedrag van de waarde van de metalen die op de
achterkant genoteerd stonden aan de rechthebbende was voldaan, ongeordend, 1941
1 doos
N.B.: Deel A was de kaart met de oproep.

32

Stukken betreffende de inlevering van metalen door Rijksduitsers, 1941

1 omslag

33

Verzoeken om vrijstelling van inlevering van metalen voorwerpen, 1941

1 omslag

34

Verzoeken om uitstel van inlevering van metalen wegens vakantie of melding
van reeds ingeleverde metalen, 1941

1 omslag

35

Correspondentie tussen de archiefdienst van ’s-Hertogenbosch, een museumdeskundige
en diverse particulieren betreffende de vrijstelling tot inlevering van diverse metalen
voorwerpen van eventueel historische waarde, 1941
1 omslag

36

Betalingsstaten inzake de betaling voor de metaalwaarde van de ingeleverde metalen,
met namen en adressen van de personen die de metalen hadden ingeleverd, de
hoeveelheden en soorten metaal en de vergoeding hiervoor, 1941

1 omslag

37

Lijst met tellingen van de uitbetaalde vergoedingen van de ingeleverde metalen, 1941

1 omslag

38

Lijst van niet opgevraagde vergoedingen voor ingeleverde metalen, 1941

1 omslag

39

Opgave van de hoeveelheid ingeleverde metalen, stukken betreffende het vervoer van
deze metalen, en correspondentie tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch en het
Rijksbureau voor non-ferro metalen, 1941

1 omslag

Declaraties van bedrijven voor geleverde goederen en diensten aan de gemeente
’s-Hertogenbosch wegens de inlevering van metalen, 1941

1 omslag

41

Stukken betreffende de inlevering van puntdraad en gladdraad, 1943-1944

1 omslag

42

Stukken betreffende luidklokken van het Fraterhuis en de gemeente, 1943-1949

1 omslag

40
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43

Stukken betreffende inbeslagname en verzoek om vergoeding van boten, paarden en
wagens en buitenboordmotoren, 1943-1951

1 omslag

44

Stukkende betreffende de keuring van honden voor invordering, met lijst met namen van
de eigenaren, 1944
1 omslag

45

Stukken betreffende de inbeslagname van de woonwagen van de heer Vermolen, 1944-1945
en de intrekking van de vergunning verleend aan Gerardus van den Vorstenbosch tot
bewoning van een woonwagen, 1942
1 omslag

4 VORDERING EN VRIJGAVE VAN WONINGEN EN ANDER ONROEREND GOED
4.1 VORDERINGEN EN VRIJGAVE ONROEREND GOED DOOR DE DUITSERS EN NASLEEP NA HUN
VERTREK
46

Stukken betreffende de vordering van panden en verzoeken om informatie door de
Duitsers over te vorderen panden, 1940-1943

1 omslag

47

Stukken waarin de Wehrmacht verklaart welke panden er in ’s-Hertogenbosch gevorderd
zijn, met naam van de eigenaar, het adres en de aard van het onroerend goed,
1940- 1944
1 omslag

48

Lijsten van gevorderde panden, enkele met datum vordering en datum vrijgave,
1940-1944

1 omslag

49

Opgave van de burgemeester van ’s-Hertogenbosch aan de Wehrmachtbezirksverwaltung
in Breda van in beslag genomen panden met vermelding van adres, datum inbeslagname,
jaarlijkse huurwaarde en de persoon die voor de compensatie in aanmerking kwam,
1940-1944
1 omslag

50

Stukken betreffende de vordering van het Sint-Josefhuis, 1942

1 omslag

51

Mededeling aan de eigenaren van woonhuizen en panden dat deze vrijgegeven zijn of
worden, 1941- 1944

1 omslag

52

Minuutbijlage bij (ontbrekende) brief van 21-10-1942 betreffende de opgave van ruimtes
geschikt voor onderbrenging van de burgerbevolking, 1942
1 omslag

53

Stukken van de Ortskommandatur aan de gemeente ’s-Hertogenbosch oorspronkelijk behorende bij het
bewijs van inbeslagname van woningen, met vermelding van adres, datum van inbeslagname en
uiterste datum waarop de ontruiming moest plaatsvinden, 1942-1943
1 omslag
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54

Stukken betreffende de kelder onder het raadhuis, door de Duitsers gevorderd voor de
LSW, Luft Schutz Warnzentrale, 1942-1944

1 omslag

55

Brieven aan de eigenaren van panden en percelen ter bevestiging dat hun eigendom door
de Duitsers ten behoeve van de Wehrmacht gevorderd is, 1942-1944
1 omslag

56

Stukken betreffende de vordering van het pand en de opheffing van sociëteit de Zwarte
Arend, 1942-1946

1 omslag

Officiële verordeningen, regelgeving en richtlijnen voor de vordering en ontruiming van
panden in ’s-Hertogenbosch, 1943

1 omslag

57

58

Bereidverklaring voor afstaan woning aan Duitsers of het bereid zijn om een gezin op te
nemen van wie de woning gevorderd wordt, 1943
1 omslag

59

Lijsten van woningen, per straat, die in aanmerking konden komen voor bewoning door
Duitse evacuees, 1943

1 omslag

60

Lijsten van panden die de Duitsers geschikt achtten als officierskwartieren, 1943

1 omslag

61

Taxatierapporten en inventarislijsten met correspondentie hieromtrent van inboedel die
achterbleef in gevorderde woningen, 1943

1 omslag

Stukken van de Rijkscommissaris aan de burgemeester van ’s-Hertogenbosch waarin
hij toestemming geeft aan bepaalde personen (merendeels Duitse- en Duitsgezinde
personen) om woningen van Joden in gebruik te nemen, 1943

1 omslag

Bezwaarschriften tegen invordering van woningen naar aanleiding van een oproep van
de burgemeester om vrijwillig de woning te verlaten,1943-1944

1 omslag

62

63

64

Correspondentie en rekeningen betreffende de ontruiming en verhuizing van het bankgebouw
en de conciërgewoning van de Fa. Lentjes & Drossaerts aan de Waterstraat 1,
1943-1945
1 omslag

65

Stukken betreffende inbeslagname Joodse woningen met achtergebleven goederen,
1942-1951

66

1 omslag

Lijsten en aantekeningen van te vorderen woningen, met vermelding van soms de naam van de
hoofdbewoner, het aantal personen dat de woning bewoont, het beroep van de hoofdbewoner, het
aantal kamers in de woning, het aanwezig zijn van een badkamer, soort verwarming, het aantal
aanwezige bedden en de huurwaarde, z.d.
1 omslag

4.2 VORDERINGEN EN VRIJGAVE ONROEREND GOED DOOR DE GEALLIEERDEN

67

Vorderingsbevelen van grond en gebouwen, 1944

1 omslag

68

Stukken betreffende voorgestelde en toegewezen vergoedingen voor gevorderde
panden, 1944-1945

1 omslag

Stukken betreffende vorderingen van onroerend goed in Nuland waarvan de eigenaren
inwoners van ’s-Hertogenbosch zijn, 1944-1945

1 omslag

69
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70

Adviezen van het Departement van Oorlog inzake vorderingen, 1945

1 omslag

71

Stukken betreffende verzoeken om informatie over gevorderde panden, de vergoeding
hiervoor en verzoeken om uitbetaling, 1944-1947
1 omslag

72

Lijsten van gevorderde panden met soms vermelding van naam eigenaar, adres, datum
vordering, datum vrijgave en vergoedingsbedrag, 1944-1947
1 omslag

73

Stukken betreffende de vordering van Hotel Noord-Brabant, 1945-1948

1 omslag

74

Stukken betreffende de vrijgave van gevorderde panden, 1945-1949

1 omslag

75

Aanvraagformulieren en vragenlijsten voor het vaststellen van de vergoeding voor gevorderd
onroerend goed, 1947-1948
1 omslag

4.3 VORDERING SCHOOLGEBOUWEN

76

Stukken en nota’s betreffende de vordering, de verbouwing, reparatie en onderhoud van
de school en latere tijdelijke lokalen van de BLO Meisjesschool van het “Zedelijk Lichaam
Vereeniging van Vrouwen tot het geven van onderwijs”, 1940-1944
1 omslag

77

Stukkende betreffende de vordering van schoolgebouwen van onderwijsinstellingen
van Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant, Sint-Janslyceum en Sint-Maria Lyceum),
1940-1946
1 omslag

78

Stukken betreffende de vordering van de Bisschoppelijke Kweekschool, Sint-Josephstraat 22,
1941-1954
1 omslag

79

Stukken en nota’s betreffende de vordering, verbouwing, reparatie en onderhoud van de
Industrie- en Huishoudschool Sint-Anna, Hinthamerstraat 100, 1942-1950
1 omslag

80

Stukkende betreffende overige scholen met lijst van gevorderde scholen, 1942-1950

1 omslag

5 VERGOEDING AAN PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN BETREFFENDE GELEDEN SCHADE
EN HUURDERVING ONROEREND GOED
5.1 STUKKEN BETREFFENDE VERGOEDINGEN WEGENS GELEDEN SCHADE DOOR DE DUITSERS
81

Lijsten met verzoek om vergoeding van R-Verrichtingen door de Wehrmacht, met vermelding
van naam, adres, geboortedatum, aard van de levering of dienst en het bedrag van de
schadevergoeding, 1940-1941
1 omslag

82 - 91 Stukken betreffende aanvraag, behandeling en vergoedingen van geleden schade en
huurderving van onroerend goed alfabetisch gesorteerd op achternaam of bedrijfsnaam,
1940-1948
10 omslagen
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

A-C
D-F
G-H
I-K
L–M
N –R
S–T
U- V
W
X–Z

92

Doorzending van ontvangen aanvraagformulieren aan de Inspecteur der Directe Belastingen van
’s-Hertogenbosch, met het verzoek om de vergoeding voor de gevorderde onroerende en roerende
goederen te schatten, 1940
1 omslag

93

Stukken betreffende schadevergoeding voor de inbeslagname van het pand van N.V. Van
Grinven’s Stoomschoenfabriek aan de Zuid-Willemsvaart, 1940-1941
1 omslag

94

Correspondentie betreffende inning van achterstallige huur voor het pand Vughterdijk 151
van eigenaar Willy Mulder, 1940-1941
1 omslag

95

Correspondentie betreffende inning van achterstallige huur voor het pand, een garage aan de
Havensingel 9-11 van J.P. van der Bruggen, 1940-1941
1 omslag

96

Nota’s betreffende de te innen huur van de heer H. Cooymans, 1940-1941

97

Correspondentie betreffende informatie over de hoogte van de te vergoeden huur en de
inning van achterstallige betaling van deze huur door de eigenaar van het pand
Vughterstraat 44, de heer van Hoeckel, 1940-1941
1 omslag

98

Stukken betreffende vordering en schadevergoeding van het Casino aan de Parade dat op 10 mei
1940 bezet werd door de Nederlandsche Militaire Autoriteiten, op 13 mei 1940 door de Duitse Militaire
Autoriteiten die het Casino, met uitzondering van de toneelzaal, in gebruik namen en na de bevrijding
werd het Casino tijdelijk in gebruik genomen door de geallieerden, 1940-1946
1 omslag

99

Verzoeken om vergoedingen of betaling van schade, onduidelijk voor of door wie,
1940-1943

1 omslag

1 omslag

100

Aanvragen voor schadeloosstelling betreffende door de Wehrmacht gevorderd onroerend
goed, 1940-1944
1 omslag

101

Lijsten van vergoedingen voor gevorderde panden door de Wehrmacht, 1941-1944

102

Stukken betreffende schadevergoeding voor de inbeslagname van het pand van N.V. Van den
Bergh’s Stoomschoenfabriek in de Mathildestraat 3, 1942-1945
1 omslag

103

Gespecificeerde lijsten betreffende aanvullende vergoedingen van gevorderde panden reeds door de
gemeente uitgekeerd aan de benadeelden als voorschot op de vergoeding van bezettingsschade met
als bijlagen de kwitanties van ontvangst en met een declaratie van deze voorschotten van
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1 omslag

de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan de afdeling Bezettingsschade van het ministerie,
1942-1944

1 omslag

N.B.: Zie ook lijsten voor aanvullende vergoedingen in NL-HtSA Archiefnummer 0267
Gemeentebestuur ’s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nr. 10661.

104

Ingediende declaraties betreffende de verhuizing en opslag van goederen uit gevorderde
woningen, verzoeken om vergoeding van transportkosten, 1943-1944
1 omslag

105

Lijsten met de maandelijkse vergoeding voor gevorderde woningen ten behoeve van Duitse
vrouwen en kinderen door de NSV (National Sozialistische Volkswohlfahrt) met daarbij de
rekeningen van uitbetaalde bedragen door de NSDAP, 1943-1944
1 omslag

106

Stukken betreffende de kwestie weduwe Roorda-Wingerden over het eigendomsrecht van
Van der Does de Willeboissingel 33 in verband met uitbetaling van huur, 1944 - 1946
1 omslag

107

Informatieverzoeken van het Ministerie van Financiën aan de gemeente ’s-Hertogenbosch
betreffende ingekomen verzoeken om schadevergoeding aan gevorderde panden,
1946-1947
1 omslag
N.B.: Zie ook lijsten voor aanvullende vergoedingen in NL-HtSA Archiefnummer 0267
Gemeentebestuur ’s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nr. 10661.

108

Verzoeken van de ‘Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden’ aan de
burgemeester van ’s-Hertogenbosch om over te gaan tot uitbetaling van voorschotten
bezettingsschade voor gevorderde panden, soms met bewijs van vrijgeving,
1942-1946
1 omslag

109

Verzoeken om overmaking van huurpenningen en mededeling over vooruitbetaling van
huurpenningen, 1943-1944

110 Lijsten en correspondentie betreffende te vorderen bezettingsschade aan goederen,
niet zijnde panden, 1941-1951
111

112

Stukken betreffende de bezettingsschade van het Gesticht ‘Voorburg’ te Vught,
1941-1943

1 omslag

1 omslag

1 omslag

Stukken betreffende vordering en vergoeding van kosten en schade door zowel de Duitsers als de
geallieerden van de Veemarkthallen en het Gemeentelijk Slachthuis, 1940-1946
1 omslag
N.B.: Zie ook NL-HtSA Archiefnummer 0267 Gemeentebestuur ‘s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nr.
2265 en 2266.

113 Stukken betreffende de huur van twee kluizen in de Willem I kazerne door de Duitsers, 1942-1943
1 omslag

5.2 STUKKEN BETREFFENDE VERGOEDINGEN WEGENS GELEDEN SCHADE DOOR DE
GEALLIEERDEN
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114

Verzamellijsten van claims van particulieren en bedrijven vanwege huurvergoeding voor gevorderde
panden, schade door vernieling en plundering, schade door inkwartiering
etc., 1945-1949
1 omslag

115 – 131 Stukken betreffende claims van personen en bedrijven aan de geallieerden
1944 – 1949
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

16 omslagen

A
B
C-D
E-F
G
H
I-K
L
M
N-O
P-Q
R
S
T-U
V
W-Z

131

Stukken betreffende vergoedingen schade Michelin, 1945 – 1949
1 omslag
NB Er bevinden zich ook enkele stukken over het bedrijf Michelin in NL-HtSA Archiefnummer 0267
Gemeentebestuur ‘s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nr. 10668.

132

Stukken betreffende de aanvraag van formulieren van de gemeente aan het
Claims–Hirings Office, 1945-1946

1 omslag

133

Lijst van personen en uitbetaalde schadebedragen over 1944-1945 met vermelding of de
persoon al dan niet betrouwbaar is, z.d.
1 omslag

134

Algemene stukken betreffende de manier waarop de afwikkeling van diverse vorderingen
op de geallieerden moet worden afgehandeld, 1946
1 omslag

6

STUKKEN BETREFFENDE GELEVERDE GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR
BEDRIJVEN EN DE GEMEENTE

6.1

STUKKEN BETREFFENDE GELEVERDE GOEDEREN EN DIENSTEN AAN DE DUITSERS

135

Declaraties wegens verhuur, stalling en reparaties van bussen en auto’s door Van de Rijdt’s
touringcar en taxibedrijf, F. Mollen Autohandel, B.B.A., Lathouwers Automobielbedrijf,
Automobiel- & Garagebedrijf N.V., Pompen en Verlouw en Louis Putters,
1940-1944
1 omslag

136

Declaraties van de PNEM, 1940-1941

1 omslag

137

Declaraties van gemeentelijke instellingen ’s-Hertogenbosch, 1940-1941

1 omslag
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138

Stukken betreffende declaraties nutsvoorzieningen, 1940-1943

1 omslag

139

Declaraties wegens geleverde motorolie en benzine, 1940

1 omslag

140

Declaraties van bedrijven A t/m D, 1940-1943

1 omslag

141

Declaraties van bedrijven E t/m H, 1940-1951

1 omslag

142

Declaraties van bedrijven I t/m M, 1940-1941

1 omslag

143

Declaraties van bedrijven N t/m T, 1940-1943

1 omslag

144

Declaraties van bedrijven U t/m Z, 1940-1941

1 omslag

145

Stukken met opdrachten aan de gemeente van door de Duitsers gewenste goederen
en diensten, waaronder ook arbeidskrachten en lijsten van gekochte goederen voor de
Duitsers door de gemeente, 1940-1943
1 omslag

146

Correspondentie tussen de burgemeester van ‘s-Hertogenbosch en de SS-Hauptsturmführer
van Kamp Vught over levering diensten en goederen, 1943
1 omslag

6.2

STUKKEN BETREFFENDE GELEVERDE GOEDEREN EN DIENSTEN AAN DE
GEALLIEERDEN

147

Stukken betreffende het Gemeentelijk Licht- en Waterbedrijf, 1944-1945

1 omslag

148

Stukken betreffende declaraties van de PNEM, 1945-1949

1 omslag

149

Stukken betreffende declaraties van de NV Waterleiding Maatschappij Oost-Brabant,
1948-1950

1 omslag

Formulieren, ‘Wederzijdse Bijstand’, van de Britse Strijdkrachten met verzoeken om
materialen voor reparaties aan panden, 1944-1945

1 omslag

150

151

Lijsten met declaraties en formulieren van uitbetaalde voorschotten voor de leveranciers
van goederen aan de geallieerden, 1944-1947
1 omslag

152 – 160

152
153
154
155
156
157
158
159

Stukken betreffende door bedrijven geleverde goederen aan de geallieerden
alfabetisch gesorteerd op bedrijfsnaam, 1944 – 1948
A –C
D–F
G
H–L
M–Q
R
S–T
U–V
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9 omslagen

160

X-Z

7 STUKKEN BETREFFENDE TERUGGAVE EN UITDELING VAN GOEDEREN, HUISVESTING
EN AFWIKKELING OPENSTAANDE VORDERINGEN
161

Stukken betreffende de (verzoeken om) teruggave van in beslag genomen of
ontvreemde huisraad en verzoeken van personen die geen huisraad meer hebben,
1944-1948

1 omslag

162

Vergunningen of ontheffingen om huisraad te mogen vervoeren, 1945

1 omslag

163

Stukken betreffende verordeningen, transport en opslag van goederen uit gevorderde
huizen, door de Duitse bezetter achtergelaten goederen en goederen van NSB’ers en
landverraders, 1944-1947
1 omslag
N.B.: Zie ook NL-HtSA Archiefnummer 0267 Gemeentebestuur ‘s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nr.
14414.

164

Stukken betreffende de inventarisering, inbeslagname en uitdeling van bezittingen
van NSB’ers en Rijks Duitsers, 1946

1 omslag

NB: De heren J.Broekmeulen en P.Pennings waren
hiertoe door de burgemeester van ’s-Hertogenbosch aangewezen
NB: Zie ook NL-HtSA Archiefnummer 0267 Gemeentebestuur ’s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nr.
14414.
165

Stukken betreffende de teruggave van goederen aan de dames Voogt en Groenendijk
gewoond hebbende op de Ortenseweg 73, die om onduidelijke redenen waren gearresteerd
en wier huisraad werd gestolen, 1946
1 omslag

166

Stukken betreffende huisvesting en toewijzing van panden in ’s-Hertogenbosch en
verzoeken om woonruimte, 1943-1951

1 omslag

N.B.: Zie ook NL-HtSA Archiefnummer 0267 Gemeentebestuur ‘s-Hertogenbosch, 1922-1996, inv.nrs.
13962 en 13963.
167

Stukken betreffende de afwikkeling van de zaken van de NSV, NSD en Winterhulp,
1944-1946

1 omslag

168

Stukken betreffende de afhandeling van schadeclaims tijdens de bezetting die niet door
de Duitsers zijn voldaan, 1945-1947
1 omslag

169

Stukken betreffende het Nederlands Beheers Instituut inzake reglementen en (vergoedingen voor)
onder hun beheer staande vermogens en goederen, 1945-1950
1 omslag
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8 KOSTWINNERSVERGOEDING

170

Officiële mededelingen van de departementen van Algemene Zaken en Defensie, het Ministerie van
Oorlog, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over kostwinnersvergoeding en de beschikking
van de Minister van Marine regelende de kostwinnersvergoeding voor het personeel van de Koninklijke
Marine, 1941-1949
1 omslag

171

Lijsten van betaalde kostwinnervergoeding aan militaire in dienst van de marine,
1941-1946

1 omslag

Correspondentie tussen diverse gemeenten en ministeries betreffende regelingen en
uitbetalingen van de kostwinnervergoeding, 1942-1946

1 omslag

172

173

Mutatieformulieren inzake functie en/of rang van personen in dienst bij diverse legeronderdelen,
met vermelding van naam, lichting, wijziging, 1942-1946
1 omslag

174 – 193 Stukken betreffende inlichtingen over en onderzoek naar personen vanwege aanvraag en
toewijzing van een kostwinnersvergoeding alfabetisch gesorteerd op achternaam, 1942-1953
20 omslagen

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

A
B
C
D
E–F
G
H
I–J
K
L
M
N
O
P–Q
R
S
T–U
V
W
X-Z

19

194

Rekening courant, kasoverzichten, inrichting administratie en rapport inzake de controle
van de administratie van het bureau kostwinnersvergoeding, 1942 - 1953
1 omslag

195

Mededelingen van de Landmacht en het Departement van Oorlog omtrent indiensttreding
en ontslag van personeel voor de gezagsbataljons te Indië, met vermelding van naam, adres,
geboortedatum, datum verscheping, ontslag of verlof, 1945
1 omslag

196

Stukken betreffende de inlevering van distributiebescheiden door personeel van Landmacht
en Marine, 1945
1 omslag

197

Meldingen van ontslag en verlof van personeel van de Dienst der Grensbewaking, Grensvak IV,
Compagnie ’s-Hertogenbosch, 1945
1 omslag

198

Stukken betreffende het al dan niet uit betalen van de kostwinnersvergoeding, met adressen
en datum in- of uitdiensttreding, 1945-1946
1 omslag

199

Mededelingen van het Ministerie van Marine aan de gemeente ’s-Hertogenbosch over ontslag van
marinepersoneel, met vermelding van volledige naam, adres, geboortedatum, datum indiensttreding,
datum uit dienst en reden ontslag, 1945-1946
1 omslag

200

Correspondentie tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch en de heren Robeerst, Verhagen,
Tak en Lamers betreffende te veel betaalde kostwinnersvergoeding, 1945-1950
1 omslag

201

Staten van voorschotten verstrekt aan militairen in Nederlands Indië, 1946

202

Rapporten inzake de controle van de uitbetaalde kostwinnersvergoedingen, 1945-1947 1 omslag

203

Stukken betreffende de indiensttreding of ontslag van vrijwilligers van de Marine en de
Landmacht, met vermelding van naam, geboortedatum, datum in dienst, functie, duur
verbintenis, 1946-1947

1 omslag

1 omslag

204

Declaraties van kostwinnersvergoedingen door de gemeente ‘s-Hertogenbosch bij het Ministerie van
Oorlog over de periode 1945-1949 voor het personeel van de Koninklijke Landmacht en Koninklijke
Marine, 1953-1954
1 omslag

205

Declaraties van kostwinnersvergoedingen door de gemeente ’s-Hertogenbosch bij het Ministerie
van Oorlog over de periode 1950, 1951, 1952 voor het personeel van de Koninklijke Landmacht
en Koninklijke Marine, met salarisopgaven, lijsten van uitbetaalde vergoedingen en declaraties,
1953-1954
1 omslag

10.

STUKKEN BETREFFENDE PERSONEEL EN ORGANISATIE en FINANCIEN VAN HET BUREAU RVERRICHTINGEN, KOSTWINNERSVERGOEDING EN VORDERINGEN

206

207

Stukken betreffende personeel en organisatie van het Bureau R-Verrichtingen,
1941 – 1956

1 omslag

Loonbelastingkaarten van personeel van het Bureau Kostwinnersvergoeding,
1947-1948

1 omslag
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208

Losse aantekeningen en financiële berekeningen voor het uitkeren van gelden, 1941-1946
1 omslag

209

Stukken van Accountantskantoor Dijker, Jonkers en Co. aan de gemeente met het verzoek om
akkoordverklaring van het in het stuk genoemde bedrag dat in rekening tegoed of verschuldigd is,
namelijk mobilisatie vergoedingen, inkwartieringsgelden, bezettingsschaden en gevorderde huizen,
1942-1947
1 omslag

11 STUKKEN BETREFFENDE GEBEURTENISSEN TIJDENS DE BEZETTING EN NA DE OORLOG
WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET DUIDELIJK IS
210

Brieven (minuten) door de burgemeester met het verzoek om (ver) plaatsing van
telefoontoestellen, 1940-1941.

1 omslag

211

Stukken betreffende verzoeken om toezending formulieren, 1940-1944

1 omslag

212

Brieven door de burgemeester waarin, naar aanleiding van een verzoek, doorverwezen
wordt naar een andere instantie, 1940-1944
1 omslag

213

Brieven als begeleidend schrijven bij stukken die niet aanwezig zijn, 1940-1944

1 omslag

214

Stukken inzake arbeid waarvan niet precies duidelijk is waar het om gaat, 1940-1945

1 omslag

215

Informatie en vergunningen voor het verrichten van arbeid door vreemdelingen, 1942

1 omslag

216

Lijst van artsen en vroedvrouwen in ‘s-Hertogenbosch, 1942

1 omslag

217

Stukken betreffende de liquidatie van het bedrijf van de heer H. Bouwman, Kruisstraat 27,
1942-1943
1 omslag

218

Verzoeken aan en rapporten over bepaalde personen door de politie in ’s-Hertogenbosch,
Niet duidelijk waarvoor, 1942-1943
1 omslag

219

Stukken betreffende bewegwijzering, strepen op de weg en stadsplattegronden,
1943-1944

1 omslag

220

Brief door de Stadtrat aan de Wehrmachtkommandanten met een oproep aan de burgers
van ’s-Hertogenbosch om textiel ter beschikking te stellen aan de Wehrmacht, 1944
1 omslag

221

Loonlijst en aantekeningen betreffende personen die graafwerkzaamheden verricht hebben
bij het station, 1944
1 omslag

222

Stukken betreffende de autobevrachtingsdienst, waaronder een inschrijvingsbewijs van
motorvoertuigen, van J. Fransen, 1944
1 omslag

223

Stukken betreffende de aanschaf van levensmiddelen door de ‘Kindergarten’ te Oss, 1944
1 omslag

224

Correspondentie van en aan de heer G. van de Boom, van het gemeentelijk bureau voor
bezettingsschade, 1944-1949
1 omslag

225

Stukken betreffende aangiftes van gevallen van difterie, 1945
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1 omslag

226

Drie bedankbriefjes door de burgemeester van ’s-Hertogenbosch aan de bevrijders,
1946
1 omslag

227

Verklaringen van het Militair Herstellings- en Oefeningsoord Doorn betreffende de inkomsten
over de periode 1946-1949 van diverse militairen, 1950
1 omslag

228

Beknopte historische informatie over ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven, in het Duits, z.d.
1 omslag

229

Blanco formulieren, z.d.

230

Verklaringen van het GZG over bepaalde personen die daar werkzaam zijn en
niet gemist kunnen worden, z.d.
1 omslag

231

Overige stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is, 1944-19451 omslag

232

2 Stukken waarin aan Duitsers toestemming wordt verleend om goederen en
levensmiddelen aan te schaffen, 1940-1944

1 omslag

1 omslag

233

Nota’s voor de behandeling van de Duitse militairen Heinz Knape en Hermann
Paulsen van het GZG aan het Dep. Van Oorlog, 1945
1 omslag

234

Stukken betreffende informatie aanvragen door de stichting 1940-1945 over
al dan niet verricht illegaal werk door diverse personen, 1948-1949
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1 omslag

