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1 Over het archief 
 

 

Luc en Agnes van Gent-Van Geffen 

Het echtpaar Lucas Joannes Maria van Gent en Agnes Theresia van Geffen1 hebben tijdens hun 

leven veel stukken over en van de bevrijding in 1944 verzameld en geadministreerd. Waar Luc zich op 

organisatie en contacten stortte, was Agnes de administratieve en archiverende kracht. Uit vrijwel alle 

stukken blijkt hoe zij samen optrokken, bijvoorbeeld uit de reizen naar Engeland en Wales om 

bevrijders van oktober 1944 op te zoeken en uit de werkzaamheden rond de herdenkingen die van de 

bevrijding in de stad zijn gevierd, met deze bevrijders.  

  Luc volgde na zijn gymnasiumopleiding in ’s-Hertogenbosch de toneelschool in Amsterdam en 

werkte 

als jonge acteur bij de Haagse Comedie. In 1946 speelde hij mee in een stuk van Shakespeare bij het 

Roomsch Toneel, zie inv.nr.18 hieronder. Zie ook NL-HtSA Archiefnummer 0680 Vereeniging 

Roomsch Toneel, vanaf 1951 Rederijkerskamer “Moyses’ Bosch”, Hoofdkamer van Rhetorica voor 

Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch, 1915-2013, inv.nrs. 330a (Hamlet) of 331 (Comedy of Errors), 

hoewel niets van Luc aldaar te vinden is. In 1955 maakte hij de overstap naar televisie. In 1967 werd 

hij benaderd voor de functie van directeur van het Casino, de stadsschouwburg van ’s-

Hertogenbosch. Hij accepteerde de baan. In 1982 nam hij afscheid om gezondheidsredenen. 

Hij was toen al een bekende figuur in de stad. Vanaf 1983 raakt hij nauw betrokken bij de Stichting 

October ’44 die doel tot had de bevrijders en de bevrijding te huldigen en de betekenis ervan onder de 

aandacht te brengen. Zelf had hij van 28 december 1944 tot en met 11 mei 1945 gediend als 

oorlogsvrijwilliger bij de 3e Compagnie van het 2e bataljon van het Regiment Stoottroepen Brabant bij 

Vortum-Mullen aan de Maas (inv.nrs. 16 en 27). In dit archief zitten geen stukken die licht werpen op 

zijn rol in het verzet. Het is ook niet duidelijk of hij in het verzet had gezeten of betrokken was bij de 

bevrijding van ’s-Hertogenbosch zelf. In 1944 was hij negentien jaar. Dat hij, volgens sommige 

Engelse kranten, in het verzet had gezeten en samen met de Engelsen ’s-Hertogenbosch had bevrijd, 

was, zoals Agnes ergens aangeeft, ontsproten aan de fantasie van de journalist. 

Meer dan twintig jaar spande hij zich in om bevrijders naar de stad te halen voor de herdenkingen van 

de bevrijding in oktober. Ook was hij de schrijver van een boek over die periode in 1944 en, via de 

Stichting October ’44, de productie van een videofilm met verhalen en beelden van de bevrijding en de 

bevrijders uit Wales. Voor hen was de aandacht vanuit ’s-Hertogenbosch geweldig. De gewone 

soldaten voelden dat ze erkenning kregen voor een oorlog waarin zij kameraden verloren hadden. 

Van andere bevrijde steden hoorden ze weinig. 

 Agnes was de stille en belangrijke kracht achter Luc. Ze steunde hem en deed thuis het vele 

onontbeerlijke werk zoals de administratie, archivering en verwerking van de vele gegevens die Luc 

verzamelde. De MBE (honorair Member of the Order of the British Empire) die Luc in 1989 ontving, 

net als zijn Koninklijke Onderscheiding (1995), steken wat schril af tegen de inspanningen van Agnes. 

Pas met de Stadspenning (1992) en de Eight Pointed Cross of the British Order of St John. (1997) 

werd Agnes terecht naast Luc gehuldigd. Ze wist wel de aandacht op haarzelf te vestigen met de 

publicaties van kinderverhalen. Luc mocht in 1988 de traditie van de Royal Welsh Fuseliers van het 

‘eating the leek’ ondergaan.  

 Het echtpaar had (ook nog!) een gezin met zes kinderen van wie enkele dochters werden 

ingeschakeld bij Lucs onderzoekswerk.  

 Luc en Agnes verzamelden en bewaarden veel. Ze hebben niet alleen van de bevrijders 

egodocumenten en foto’s ontvangen, maar ook kopieën gemaakt in diverse Engelse en Welshe 

archieven over de oorlogshandelingen van ongeveer 20 legereenheden in en rond ’s-Hertogenbosch. 

                                                           
1 Zie voor genealogische gegevens en familieverhalen over Van Gent en Van Geffen de volgende, door de familie 
zelfgemaakte publicaties: Nakomelingen van Jacques en Josephine van Gent-Schellings, z.d, z.l., Olderaan-Van 
Geffen, E., Mientje. Wilhelmina Elisabeth (van de Goor), 2015, een transcriptie met toelichting van de 
autobiografie/memoires van een jonge vrouw eind negentiende, begin twintigste eeuw; Gent-Van Geffen, Agnes 
en Elly Olderaan-Van Geffen, Van Corstenzoon tot dochters van Geffen 1600-2000…, 2000. Deze drie werken 
zijn in de bibliotheek van het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch aanwezig en te raadplegen. 
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Ze bewaarden brieven en Lucs antwoorden daarop van mensen die geïnteresseerd waren in het lot 

van vliegers of van Bossche families waar bevrijders waren geweest. Ze noemden de zoektochten 

naar dit soort informatie ook wel op z’n Engels ‘cases’. Ook heeft hij gepubliceerd over Operatie 

‘Orange’, de mislukte poging van de geallieerden en de Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses 

Irene’ om de Bommelerwaard te veroveren. In het archief zijn voorts aanwezig stukken van de Duitse 

bezetter en van diverse verzetsgroepen die tegen het einde van de oorlog actief waren in ’s-

Hertogenbosch.    

 Luc was over WO II op diverse bestuurlijke fronten actief, soms namens één van de Stichtingen, 

soms namens zichzelf. Het is niet altijd duidelijk op welke titel hij archief heeft gevormd. Tot in 1999 

was hij betrokken bij de Stichting October ’44, als adviseur, maar hij bleef zich gevraagd en 

ongevraagd bij die Stichting betrokken voelen. Vandaar dat dit archief met nummer 0824 er slechts 

een is waarin de neerslag van Lucs activiteiten is te vinden. De andere zijn Archiefnummer 0790 

Stichting October ’44, (1975)1983-2010(2015), Archiefnummer 1032 Stichting ’s-Hertogenbosch-

Wales 1987-1990. Ook voor de Pax Christie Werkgroep ’s-Hertogenbosch (geen afzonderlijk archief 

aanwezig) was Luc bezig. 

 

Aankomst 

Het archief is in 2013 door Luc van Gent aan het Stadsarchief geschonken. In 2015 kwam een laatste 

aanvulling. Deze bestond uit onder andere uit vhs- en umaticbanden van met name de video die Luc 

heeft gemaakt en contemporain beeldmateriaal van de gevechten zoals nu ook te zien is in diverse 

filmfragmenten op Youtube. 

 

Ordening 

Waar helder is dat stukken bij de twee stichtingen thuishoren, zijn ze daar opgenomen. Waar dat niet 

helder is, zijn ze alhier in 0824 gezet. Het is niet uit te sluiten dat soms dezelfde stukken in meerdere 

archieven zijn te vinden.  

 De ordening is vanwege het door elkaar lopen van taken en verantwoordelijkheden moeilijk te 

reconstrueren. De stichtingsstukken van October ’44 en de stukken die Lucs privé en publiekelijk 

leven aangaan zijn prima te rubriceren. Lastiger wordt het met de documentatie verzameld door Luc 

als ‘historicus van de bevrijding’ of ‘van de Tweede Wereldoorlog’ zoals hij zichzelf geregeld 

presenteerde. Dan blijkt dat wat hij deed veel meer was dan werken voor de Stichting. Zijn 

persoonlijke betrokkenheid en, ik mag wel zeggen verzamelwoede, waren groot. Hij vroeg aan vele 

betrokkenen om hun verhalen of foto’s op te sturen, dan wel hem te informeren wat er precies op 

bepaalde momenten gebeurde; hij heeft bij diverse organisaties in Engeland, Wales en Duitsland 

bronnen gezocht en kopieën gemaakt, dan wel van foto’s afdrukken besteld. Zo lijkt het erop dat de 

productie van zijn boek October 1944 Den Bosch bevochten en bevrijd niet alleen Lucs werk was 

maar tevens een initiatief was van, dan wel gesteund werd door de Stichting October ’44. Zie voor 

meer stukken over dit boek NL-HtSA Archiefnummer 0790 Stichting October ’44 te ’s-Hertogenbosch, 

(1975)1983-2010(2015). 

 In feite legde hij zich toe op het reconstrueren van wat in militaire termen gecodeerd heette Op 

Alan die zich afspeelde binnen Op Pheasant, ofwel de Operatie ‘Alan’ gericht op het bevrijden van ’s-

Hertogenbosch als onderdeel van de Operatie ‘Pheasant’, die bedoeld was voor het bevrijden van 

Zuid-Nederland, zie oa inv.nr. 1295. 

 Rubriek 4 betreft de acties voortvloeiend uit Operatie ‘Alan’ geordend op legeronderdeel. Het 

kan zijn dat beter geïnformeerden wellicht acties herkennen die door andere legeronderdelen zijn 

uitgevoerd dan die waaronder ze nu zijn geplaatst.  

 

Bewerking van het archief 

Er zijn geen beperkingen aan de openbaarheid, behalve in het geval van auteursrechten van derden 

op door hen gemaakte foto’s of bewegende beelden. Wat de AVG betreft zijn er gestructureerde 

bestanden met persoonsgegevens, maar die betreffen nagenoeg allemaal reeds overleden personen. 

De omvang is ongeveer 4,5 meter. Dubbelen, krantenknipsels van Bossche kranten die elders in het 
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Stadsarchief zijn te vinden tenzij anders vermeld, verpakkingsmateriaal zijn verwijderd. Knipsels van 

Engelse of Welshe kranten zijn wel bewaard. 

 Agnes stelde diverse fotoboeken samen van de vele foto’s en kopieën zij verzamelden. Deze 

foto’s zijn verschenen in October 1944 Den Bosch bevochten en bevrijd. Die gaan van dag tot dag 

vanaf 22 oktober 1944. In het boek zijn de foto’s in de context van het aldaar gepresenteerde verhaal 

geplaatst. De gebruikte foto’s zijn in deze inventaris echter geordend naar een andere indeling. 

 Waar bekend is vermeld van wie de foto’s zijn of wie de maker is geweest. Zie daarvoor mede 

inv.nr. 1355. Peter Handford was een fotograaf uit wiens privécollectie diverse afdrukken door Luc en 

Agnes zijn verzameld en gebruikt voor het genoemde boek. Op youtube zijn diverse films te zien van 

de ‘Battle for ’s-Hertogenbosch’. Deze bewegende beelden vullen de foto’s goed aan. Waarschijnlijk 

werkte een fotograaf van het Engelse leger naast een filmer, beiden van de Army Film and Photo Unit, 

onder wie dan Peter Handford. Mogelijk waren ook andere fotografen of filmers actief. 
 In vrijwel alle fotoalbums en plakboeken heeft Agnes van Gent-Van Geffen bijschriften de foto’s 

gemaakt en vermeld wie er opstaat. Waar de heren zijn genoemd, staan ook vaak hun echtgenotes op 

de foto. Waar ‘deel’ staat als uiterlijke vorm is er sprake van uit ordners of multomappen gehaalde 

mappen en bladzijden. In plaats van ‘omslag’ is toch ‘deel’ gebruikt. Losse foto’s zonder bijschriften 

zijn expliciet zo beschreven. 

 Sommige ordners bevatten foto’s en stukken van verschillende aard. Deze stukken heb ik 

daadwerkelijk gesplitst en ondergebracht in de rubriek waar ze het meest tot hun recht komen. Bij 

fotoalbums die ingebonden waren, is dat niet gebeurd. Waar nuttig zijn blanco nummers opgevoerd in 

die rubrieken, waar de informatie thuishoort. 

 Knipsels zijn alleen bewaard als ze uit niet-lokale kranten of tijdschriften komen en wanneer ze 

extra aanvullende informatie over Luc en/of Agnes of over hun zoekwerk naar bevrijders of bezetters 

bevatten. De meeste krantenartikelen kwamen uit De Bossche Omroep op Zondag of het Brabants 

Dagblad. In de dagen dat er een belangwekkende gebeurtenis plaatsvond, zijn deze en andere lokale 

kranten in de studiezaal digitaal te raadplegen. Dit geldt ook voor door Luc ingezonden brieven over 

allerlei maatschappelijke zaken.   

 Eveneens zijn niet bewaard afdrukken van foto’s of berichten van algemene aard die geen band 

hebben met ’s-Hertogenbosch en elders worden bewaard of zijn gepubliceerd, dan wel overgenomen 

waren uit de beeldbank van het Stadsarchief. Het kan zijn dat een enkele foto toch is opgenomen in 

de inventaris. Los hiervan zijn in de beeldbank meer foto’s te vinden van oorlogstaferelen. 

Ook zijn afgezonderd routebeschrijvingen naar de woningen van bevrijders in Engeland, die het 

echtpaar kregen ten behoeve van hun ‘itineraries’ die zij in diverse jaren maakten, 

De spelling van Welsh of Welch is beide correct en is gebruikt daar waar in de bron die spelling is 

gebruikt. 

 In diverse beschrijving staat de datum van de actie die is gefotografeerd. Doch in de datering 

staat da ‘z.j.’ Dat wil zeggen dat de afdrukken van de foto’s die ten tijde van de oorlog zijn gemaakt, 

van latere datum zullen zijn. Vermoedelijk zijn ze besteld door Luc en Agnes van Gent in de jaren ’80 

of later. Waar geen ‘z.j.’ staat maar een jaar, bijvoorbeeld 1944, dan dateert de foto uit dat jaar.  

 Strikt genomen is deze inventaris een ‘gerubriceerde plaatsingslijst’. Dat wil zeggen dat bij het 

beschrijven van een bestanddeel een inventarisnummer is toegevoegd. Na de beschrijving van alle 

circa 1350 bestanddelen zijn ze geordend en gerubriceerd. Maar er heeft geen hernummering 

plaatsgevonden, een tijdrovend karwei. Met behulp van zoekfuncties is elk in deze inventaris gebruikt 

woord te vinden. Gebruik altijd een zoekfunctie (bv. ctrl f) om naar een woord of naam te zoeken! 

Er zijn enkele afwijkende formaten: een aantal oorkondes behorende bij ontvangen onderscheidingen, 

enkele verzilverde schalen zit in een grote doos. Er is een rol met een schoolfoto en los eveneens een 

panoramische schoolfoto. Kijk voor meer voor deze en wellicht meer foto’s in de beeldbank. 

 Namen van mensen dan wel gebeurtenissen rond oktober 1944 zijn vastgelegd in Lucs boek 

October 1944 den Bosch Bevochten en bevrijd uit 1989, dus kijk daar voor meer coherentie. Ook zijn 

daarin veel foto’s opgenomen die in kopie of in origineel in onderstaand archief zitten. 

 De afkorting I.W.M. of IWM staat voor Imperial War Museum, waarvandaan Luc en Agnes veel 

foto’s en informatie hebben gehaald. Bij de foto’s uit Engeland is vaak een nummer vermeld. Via de 
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website zijn deze nummers in te voeren. Een aantal namen van makers van deze opnamen zijn te 

vinden in inv.nr. 1355. De foto’s zijn rechtenvrij te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. 
 Op een archiefstuk kunnen de Auteurswet en/of de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn. Dat is waar van toepassing vermeld in de database 

waarin dit archief is opgenomen. Dit houdt in dat de openbaarheid van een stuk beperkt kan zijn. 

Denkt u bij de Auteurswet aan foto- en filmmateriaal en bij de AVG aan stukken met (bijzondere) 

persoonsgegevens. Stukken die vanuit de Auteurswet beschermd zijn, zijn wel opvraagbaar in de 

studiezaal. Mocht u een stuk willen bekijken waarop de AVG van toepassing is, neemt u dan contact 

op met de gemeentearchivaris.  

 

Over Hoofdstuk 4 Operatie ‘Alan’:  

•    de op de mapjes waarin de stukken zaten vermelde aanduiding is hieronder overgenomen en 

zal de oorspronkelijke vindplaats zijn dan wel het archief van waaruit de kopieën zijn gemaakt. 

WO staat voor War Office. Of het volledig is, is niet te zeggen. Het archief van de War Office 

bevindt zich in The National Archives te Kew in Richmond (Surrey), dat in 2003 ontstaan is uit 

onder andere het Public Record Office 

•    IWM staat zoals boven gezegd voor Imperial War Museum. Dat bevindt zich in Leeds 

•   War Diary or Intelligence Summary, vaak beperkt tot War Diary, is het legerformulier ‘C. 2118’ 

waarin de plaats, dag, tijdstip, samenvatting van de gebeurtenissen en informatie, verwijzing 

naar bijlagen kunnen worden ingevuld. Dat deden officieren van de deelnemende en op 

veldtocht actieve legeronderdelen 

•    in de NB staat WO 171, wat waarschijnlijk het archiefnummer aanduidt. Het nummer dat na 

de / volgt, is het nummer dat elk legeronderdeel heeft gekregen. Dus WO 171/441 betekent: 

archiefnummer 171 van de War Office betreffende nummer 441: 7th Armoured Division. De 

betekenis van het nummer wat daar weer opvolgt, is niet zo duidelijk, bijvoorbeeld: WO 

171/441 97965 

•    in rubriek 4.27 zijn opgenomen de door Agnes aangelegde dossiertjes per bevrijder. Hun 

namen zijn te vinden in de nadere toegang die aldaar in de database is bijgevoegd.  

 

Over Hoofdstuk 5 Operatie ‘Orange’: 

•    ADM staat voor Admiralty, ofwel het archief van de admiraliteit en de mariniers. Ook dat is te 

vinden in The National Archives te Kew in Richmond (Surrey). 

 

Over Hoofdstuk 6.1 Duitse bezetting en bezetters: 

• In een artikel in het Brabants Dagblad van 14 mei 1992 meldt Luc dat hij de memoires van 

Lt.-Gen. Friedrich Wilhelm Neumann van diens dochter heeft ontvangen. Hij had die opgesteld 

tijdens zijn krijgsgevangenschap in 1946. Deze memoires zijn echter niet in het archief  

aangetroffen; wellicht heeft Luc ze teruggegeven aan Ursula Neumann. Ook is niet bekend of  

hij passages voor zijn eigen publicaties heeft gebruikt. 

 

Over Hoofdstuk 7 Verzetshandelingen en verzetsstrijders 

• De KP ‘Margriet’ werd in april 1944 in ’s-Hertogenbosch opgericht door Willy/Willem/Wim 

Andriessen. Zie ook NL-HtSA Archiefnummer 1044 KP (Knokploeg, Koninklijke Patrouille) 

'Margriet', vanaf september 1944 tot mei 1945 8e Compagnie van de Stoottroepen der 

Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1944-1946(1973)  

• Zie ook NL-HtSA Archiefnummer 0587 Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet 

Nederland afdeling ’s-Hertogenbosch, 1969-1996. 
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Hieronder volgt een addendum, opgesteld in september 2019 door Elly Olderaan-Van Geffen, de 

zuster van Agnes van Geffen  

 

Bij Hoofdstuk 1 ‘Over het archief’  

 

Het is wel leuk om te vertellen dat Luc en Agnes juist door die oorlog elkaar hebben leren kennen.  

Kort na het begin van Wereldoorlog II is er een bom gevallen op het huis van de ouders van Luc in  

de Peperstraat, o.a. een kast met kleding is in de fik gegaan. Dat was nog al wat in die tijd toen  

allerlei spul niet zo maar te koop was en er thuis veel zelf gemaakt werd of daartoe een naaister  

ingehuurd kon worden. Na die bominslag heeft de Familie van Gent enkele jaren gewoond in de  

Bethaniëstraat vlak bij ons huis in de Baselaarsstraat. Onze Agnes was een echte buitenspeelster en  

rolschaatste fanatiek. Jonge Luc vond haar een ‘leuk meisje’. Toen het zo’n beetje ‘aan’ was tussen  

hen beiden, kwam Luc in het donker (niemand mocht ‘s avonds naar buiten en de straatverlichting  

mocht ook niet aan i.v.m. de kans op nachtelijke bombardementen) op zijn sokken naar ons huis  

geslopen om Agnes nog even gedag te zeggen.  

 

Bij blz.3 regel 8:  

Over de Haagse Comedie valt nog wat lolligs te vertellen waar Luc, en Agnes met hem, best een  

beetje trots op was.   

Men had destijds bij de Haagse Comedie een Engels stuk-in-vertaling op het repertoire genomen:  

‘The Winslow Boy’, in het Nederlands genoemd ‘De Jonge Winslow’. Vanwege zijn jeugdig  

uiterlijk werd Luc uitverkoren voor de titel-rol.   

Een veel voornamere rol echter, als ik me goed herinner, was voor Paul Steenbergen die toen een  

grote naam had als acteur. Er is destijds een foto gemaakt van hen beiden. Vooral Agnes vond de  

prent geweldig want men kon er zo goed op zien ‘hoe zeer ze op elkaar leken’. Mogelijk is de foto  

nog te vinden in de eventueel bewaarde plakboeken van Agnes.  

Na afloop van het zojuist genoemde toneelstuk stond Luc dan, alleen op het podium, bewust wat  

onhandig te klungelen met de bos bedank-bloemen tot ontroering van wat oudere dames die  

speciaal voor hem de voorstelling meerdere malen (?) opnieuw bezochten.  

 

 Vervolg Rooms Toneel, Rederijkerskamer Moyses Bosch, ‘s-Hertogenbosch.  

Ik meen bijna zeker te weten dat Luc niet zelf meespeelde maar de regie had. Wel had hij, verkleed en 

al, een soort ‘terzijde-bijrol’. Hij praatte dan, wat declamerend, diverse scènes aan elkaar en stond 

daarbij links vooraan vóór op het podium, links = d.w.z. vanuit de zaal gezien.  

  

Bij blz.3 regel 20:  

Luc heeft eigenlijk niet/bijna niet echt daadwerkelijk meegedaan in bedoeld verzet. Bijna meteen nadat 

hij zich aangesloten had bij de Stoottroepen, brak hij een teen en heeft daarmee een tijdje in het 

hospitaal gelegen. Hij heeft wel een uniform gedragen.  

 

Nog een ‘aanvulseltje’  

Wij waren tegen het einde van Wereldoorlog II geëvacueerd in de Lange Putstraat dicht bij het  

Gouvernement in de Verwersstraat. Daar had een groep bevrijders hun intrek genomen. Voor die  

strijders was een bom bedoeld maar deze belandde op dat huis in de Lange Putstraat.  

(Gouvernement = nu Noordbrabants Museum).   

Agnes raakte zwaargewond met acht granaatscherven aan haar rechterkant. Alle ziekenhuizen  

lagen overvol getroffenen. Agnes kwam terecht in het mannenziekenhuis St. Joan de Deo. Ze was  

daar de eerste vrouwelijke patiënt. De Broeders van St. Joan de Deo wisten niet wat te doen met die  

voor hen vreemde meisjeskleding. Agnes heeft toen zelf aangegeven dat ze de boel maar open  

moesten knippen. Na de operatie nam Broeder Domicianus de zorg voor Agnes op zich. Op last van  

de Bisschop moest dat echter overgenomen worden door de nonnen van het klooster ‘Dochters van  

Maria en Jozef’. Dit vrouwenklooster lag met een langgerekte zijgevel tegenover St.Joan de Deo.  

Die Broeders dus durfden aanvankelijk Agnes niet te opereren omdat ze niet konden bepalen of een  
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van de scherven haar long misschien geraakt zou kunnen hebben. Luc is toen meegegaan met de  

troepen die naar Nijmegen vertrokken en heeft daar het benodigde apparaat gehaald. Daarmee was  

gelukkig te zien dat een scherf net naast die long haar lichaam was binnengedrongen. Zo heeft Luc  

een groot aandeel gehad in het redden van Agnes’ leven. Zelf, als ik aan dit alles terugdenk, hoor ik 

Agnes nog steeds half huilend om hulp roepen. Dat was in het Groot Ziekengasthuis waar men haar 

eerst heen gebracht had.  
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2 Persoonlijk leven 
 

 

1344  Foto van de leerlingen, onder wie Luc, en personeel van de Sint-Aloysiusschool in de  

          Sint-Josephstraat, met van latere datum een lijst van namen van de afgebeelden, 1935 

  3 stukken 

 

          NB: groot formaat, apart geborgen, met daarbij de twee naamlijsten 

 

1345 Foto van leerlingen, onder wie Luc, en personeel van het Stedelijk Gymnasium 

          ’s-Hertogenbosch genomen op 9 mei 1939, met lijstjes van namen van latere datum, 1939  

  2 stukken in een koker 

 

         NB: op de achterkant: ‘Polygoon, N 39-0042’, vermoedelijk de auteursrechthebbende 

 

2        Plakboek met reacties op en felicitaties met de verloving, 1950                 1 deel 

 

22  Stukken betreffende het huwelijksfeest, met foto’s en gelukwensen, 1951 1 omslag 

 

11  Trouwboekje met ingeschreven hun zes kinderen, z.j. Kopie 1 stuk 

 

12  Foto van het gezin, 1963, met in dorso een kopie van een interview met Luc over zijn overstap 

van toneel naar televisie, 1955. Kopie 1 stuk 

 

35  Fotoalbum met privé-foto’s: vakantie, tennissen, feestjes, 1980-1981 1 deel 

 

15  Foto’s van bezoeken aan hun vroeger woonhuizen in Hilversum en ’s-Gravenhage, ca. 1991 

  2 stukken 

 

16  Levensloop van Agnes en van Luc. Door henzelf opgestelde lijst van belangwekkende 

momenten uit hun leven, ca. 1997-2005 2 stukken 

 

24-25 Receptie- en fotoboek van het feest van het 50-jarig huwelijk, 2001 2 omslagen 

 

        24 Receptie- en fotoboek  

        25 Receptie- en fotoboek  

 

4  Fotoalbum en plakboek vanwege het 50-jarig huwelijksfeest gevierd met kinderen en 

kleinkinderen onder andere in de Efteling, met achterin kleine stamboom, 2001 1 deel 

 

9-10 Fotoalbum met felicitatiekaarten voor het 60-jarige huwelijksfeest, 2011    2 delen 

 

         9 Fotoalbum  

       10 Fotoalbum 

 

6  Fotoalbum van foto’s na het overlijden van Luc, opgebaard, met condoleances, toespraken 

tijdens de uitvaart, necrologieën, krantenknipsels, 2013 1 deel 

 

40  Fotoalbum en plakboek met kaarten en condoleances (met naam en adres) vanwege Lucs 

overlijden, 2013 1 deel 
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3 Publiek leven 
 

27  Verklaring van vrijwillig ontslag uit de Stoottroepen en een uittreksel uit de  

 registratieve gegevens betreffende de militairen van de Koninklijke Landmacht inzake Luc, 1945  

 en 1986. Kopie en uittreksel 2 stukken 

 

3  Fotoalbum met foto’s van de opening van de Trierbrug in ’s-Hertogenbosch 1979; Carnaval  

 1974; reis naar Parijs met de VSCD 1975; maaltijd met Commissaris van de Koning van der  

 Harten, burgemeester Van de Ven, wethouder Verkuijlen en minister Bram Stemerdink 1976;  

 opening van het nieuwe theater door Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet 1976;  

 Carnaval 1977; congres VSCD 1979; 12 ½ jaar directeur van het Casino 1979; uitzending uit  

 het Casino van het radioprogramma ‘In de Rooie Haan’ met Joop den Uyl en Dries van Agt  

 1981; wethouderswisseling Hans van Beers – Hans Dona 1982; voetbalploeg Oranje Europees  

 kampioen 1988, 1974-1988 1 deel 

 

23  Foto’s en een krantenartikelen betreffende de werkstukken handenarbeid van Agnes, 1976-

1981  1 omslag 

 

1  Fotoalbum van het afscheid van Luc als directeur van de Stadsschouwburg Casino te ’s-

Hertogenbosch, aangeboden door de gemeente ’s-Hertogenbosch, 1982  1 deel

  

8  Receptiealbum van het afscheid van Luc als directeur van Stadsschouwburg Casino, met 

handtekeningen van bekende en minder bekende bezoekers en de aan cadeaus gehechte 

kaartjes, 1982 1 deel 

 

1349  Oorkonde behorende bij de benoeming van Luc door de Vereniging voor Dialect en Folklore 

 ‘Rond Janus en Bet’ tot Bosschenaar van het jaar 1986, met houten kunstwerk, 1986 2 stukken  

 

          NB: vanwege formaat beide apart geborgen 

 

1351  Verzilverde schaal met daarin gegraveerd: ‘Presented to Agnes and Luc van Gent by the 

R.W.F.C.A. Welshpool 1987’, 1987 1 stuk 

 

          NB1: vanwege formaat apart geborgen 

          NB2: Royal Welsh Fuseliers Comrades Association 

 

1290  Foto’s en krantenknipsels van de bijeenkomst van ‘eating the leek’, 1988  1 envelop 

 

21  Stukken en foto’s betreffende de toekenning en uitreiking van de Honorary MBE, Member of the 

Most Excellent Order of the British Empire, door de Britse Ambassadeur Michael Jenkins te Den 

Haag, met felicitaties, 1989 1 envelop 

 

1346  Oorkonde behorende bij de benoeming van Luc tot honorair lid van de Most Excellent Order of 

the British Empire, (1989) 1 stuk 

 

         NB: vanwege formaat apart geborgen 

 

14  Krantenartikelen over de publicaties van de verhalenbundels voor kinderen Plezier met ieder 

dier en De Bamiskatjes geschreven door Agnes van Gent, 1991 en 1996. Kopieën 3 stukken 

 

13  ‘A weekend with Luc van Gent’, in: Flying Dutchman, KLM magazine voor frequent flyers, 5 

(1991) 1, 40-41 1 stuk 

 



12 
 

 

20  Stukken, waaronder een lijst van vorige ontvangers en een dankbrief, betreffende de uitreiking 

van de ‘Eerepenning van ’s-Hertogenbosch’ (Stadspenning) aan Luc en Agnes van Gent, met 

een foto van het paar in het Stadhuis en de penning met achter op hun namen gegraveerd, 

1992 1 envelop 

 

19  Diploma behorende bij de toekenning van het Mobilisatie-Oorlogskruis aan Luc van Gent, 1993 

   1 stuk 

 

18  Artikel door Jetta de Ruiter in de Bossche Omroep van 25 juni 1995 met een interview met Luc 

over zijn loopbaan, 1995. Kopie 1 stuk 

 

28  Diploma behorende bij de benoeming van Luc tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, 1995 

  1 stuk 

 

17  Stukken betreffende Lucs werk voor de werkgroep Pax Christie ’s-Hertogenbosch, die in 1997 

een Vredespaal onthulde op het Anne Frankplein, (1968)1997 1 omslag 

 

    NB: bevat ook een krantenartikel en de foto die daarbij is afgedrukt over Ursula Neumann, de  

     dochter van General-Leutnant Friedrich Wilhem Neumann die in oktober 1944 de stad  

     verdedigde. Zij verklaarde niet naar de onthulling te komen 

 

7  Certificaten door de Nederlandse Bridge Bond van clubmeester en districtsmeester voor Luc en 

voor Agnes, met de daarbij behorende speldjes en hangers, 1998 en z.j. 4 stukken 

 

1348 Oorkonde behorende bij de benoeming van Luc en Agnes van Gent-Van Geffen tot ereleden 

van de stichting October ’44, 2000 1 stuk 

 

          NB: vanwege formaat apart geborgen 

 

1347  Oorkonde behorende bij de uitreiking aan Luc door het bestuur van de folkloristische fanfare ‘de 

Kikvorschen’ van de Moeder Truus Poffer, 2001 1 stuk 

 

          NB: vanwege formaat apart geborgen 

 

1329  Tekst van een door Luc ingezonden brief voor het Brabants dagblad over het verjagen van  

 Saddam Hoessein door de ‘oliegeile’ Bush, 2003 1 stuk 

 

1332  Brief aan ‘allen die het aangaat’ door Luc waarin hij meldt niet met een computer te kunnen  

 werken en er vaarwel tegen zegt, 2003 1 stuk 

 

1353  Brief aan de redactie van het boek Wegens omstandigheden waarin Luc zijn verzameling  

 documenten en foto’s beschikbaar stelt, 2005 1 stuk 

 

1357 Stukken betreffende De familie Van Gent, een Bossche familie sinds 1904, het boek dat Luc  

 van Gent publiceerde, met kopieën van reispassen voor Jacques J. M. van Gent zoals aan hem  

 uitgereikt in 1945 en een afdruk van een familiefoto uit ca. 1929, 2005 1 omslag 
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4 Operatie ‘Alan’ 
 
         

4.1 Algemeen 
 

904  Artikelen met foto’s uit Engelse kranten van oktober 1944 over de gevechten te ’s-

Hertogenbosch, verzameld en opgeplakt door David Bolland, z.j. Kopieën 4 stukken 

 

905  Ex Alan’s Way. GOC’s Annual Study Period. Programma voor een studiedag in 1963 voor de 

53rd Welsh Division waarin ook Operatie ‘Alan’ is besproken en burgemeester R.J.J. Lambooy 

aanwezig was, z.j. Kopie 1 stuk   

 

910  Stukken betreffende de samenstelling van de bij de bevrijding betrokken troepen, 1968 

  1 omslag 

 

917  Ellis, L.F. Order of Battle of the Allied armies van 6 juni tot en met 31 augustus 1944: overzicht 

van de deelnemende legeronderdelen, z.j. Kopieën 1 omslag 

 

125 Beknopte reconstructie (door Luc van Gent?) van de gevechten van dag tot dag tussen zondag  

 22 oktober en vrijdag 27 oktober 1944, z.j. Kopie 1 stuk 

 

 NB: wellicht gebruikt ter informatie in de Welsh Room; met het logo van de Stichting October ’44 

 

1355 Staten uit het Imperial War Museum van Engelse fotografen, de datum waarop zij opnamen 

hebben gemaakt en het nummer van de opname van de militaire acties op 24 en 25 oktober 

1944 tijdens Operatie ‘Alan’, z.j. Kopieën 1 stuk 

 

 NB: Het betreft Sgt. Gee (B11192-B11195; B11248-B11254), Sgt. Carpenter (B11196-B11200), 

Sgt. Morris (B11201-B11224; B11241-B11247) en Sgt, Mapham (B11225-B11240), die 

overigens niet voorkomen in de lijsten opgenomen in inv.nr. 113 ev. Vermoedelijk werkten zij 

voor de Army Film and Photo Unit (AFPU) 

 

 

4.2 7th Armoured Division 
 

43  7th Armoured Division Intelligence Summary No. 108, 28 september 1944, met op blz. 5 de 

gevechtshandelingen rond ’s-Hertogenbosch, waar informatie van een PW, prisoner of war, 

werd verkregen over de verdediging; 29 september 1944 No. 109; 30 september 1944 No. 110, 

z.j. Kopieën 3 stukken 

 

        NB: kopieën van WO 171/441 97965 

 

44 7th Armoured Divison IS (Intelligence Summary) No. 136; No. 139, met de tekst van een 

‘geheim bevel van de Führer’ om nooit terug te trekken; No. 141, met de tekst van een bevel 

van Gen.-Lt. Neumann waarin hij van ’s-Hertogenbosch kledingstukken vordert; een vertaling 

van een dagboek van een Duitse officier 712. Fus Bn Frits Hauff waarin deze zich onder andere 

positief uitlaat over Neumann, wiens bijnaam ‘General Freundlich’ is, z.j. Kopieën  3 stukken 

 

         NB: kopieën van het WO 171/442 97965   

 

45  War Diary/Intelligence Summary van “G” Branch Head Quarters 7th Armoured Division begin 

oktober 1944, z.j. Kopie 1 stuk 
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         NB: kopieën van WO 171/442 25500 

 

1002  Lindsay, M. & M.E. Johnston, History of the 7th Armoured Division June 1943-July 1945 (z.p., 

z.j.), 94-101, met foto van de Zuid-Willemsvaart, 1987. Kopieën 1 stuk 

 

 

4.3 (Head Quarters) 53rd Welsh Division 
 

1361 Knipsel uit de Daily Telegraph met een verslag van de strijd door Christopher Buckley, z.j. Kopie

 1 stuk 

 

900  Inkwartieringsbiljet Billetting Form. Ingevuld gestencild formulier voor H. Huibers te Reek voor 

het inkwartieren van de officieren van de 53rd Welsh Division F.R. Thompson, R.J. Morris en H. 

Smith-Daye van 6 oktober tot en met 31 oktober 1944, 1944.  1 stuk 

 

        NB: kwetsbaar; afkomstig van Henry Smith-Daye 

 

906  Artikelen over de wederwaardigheden van de 53rd Welsh Division te ’s-Hertogenbosch tussen 

25 oktober 1944 en 27 april 1946 opgetekend door persofficier L.E. Edwards en verzonden naar 

Londen voor publicatie in kranten, z.j. Kopieën 1 omslag 

 

        NB: de verhalen gaan over: 

-twee zweefvliegtuiginzittenden William Ford en Richard Jobling meldden zich tijdens de 

gevechten in oktober 1944 bij de bevrijders en vertellen over hun verborgen bestaan 

-de gevangenneming van Duitse veldambulances en ca 100 man; samenwerking tussen 

Engelse en Duitse artsen                                                  

 -strijd om de stad, waar 100.000 mensen zouden wonen; er zijn 2.000 Duitsers gevangen 

  genomen, de 712. Infanterie-Division is ‘afgeschreven’ 

 -de omstandigheden die leidden tot het Victoria Cross, de ‘VC’ voor majoor Tasker Watkins 

 -het schild van de 53rd WD dat in oktober 1945 aan de burgemeester is overhandigd 

 -de maker van het schild, Norman Daines 

 -de granaat die de auto waarin David Bolland zat omverblies maar hemzelf niet verwondde 

 

918  Christmas Greetings. Gedrukte kerstkaart van de 53rd Welsh Division met daarop in kleur 

scenes van de tocht vanaf Normandië naar ’s-Hertogenbosch, ondertekend door ‘Harry with all 

my best wishes xxxxxxxxx’, 1944 1 stuk 

 

922  Order of the battle. Staat van 19 oktober 1944 bestemd voor de 53rd Welsh Division met locaties 

van de deelnemende legeronderdelen, schetsen van de situatie te Nuland en een rapport over 

de toestand in Duitsland, z.j. Kopieën 1 omslag 

 

      NB: kopieën van WO 171/554 120282 

 

923  Plattegronden en schetsen van gevechtslocaties, met codenamen, rond Nuland en de 

spoorweg tussen ’s-Hertogenbosch en Oss, deels uit oktober 1944, z.j. Kopieën en doorslagen  

  1 omslag 

 

     NB1: kopieën van onder andere WO 171/689 VC/B/044334, 171/1309 RP/3629, 171/1447,  

          171/689 Yc/A/044334 

      NB2: codenamen zijn van dieren 
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924  Rapporten door 53rd Welsh Division over de voortgang van de strijd tussen 21 en 25 oktober 

1944, nrs. 12, 21, 22, 23, 25 en 26, z.j. Kopieën 1 omslag 

 

      NB: kopieën van WO 171/1385 (160th Infantry Brigade) en 171/554 (HQ 53rd WD) 

 

931  War Diary van Operatie ‘Alan’ van 19 oktober tot en met 31 oktober 1944 van de Head Quarters 

53rd Welsh Division, z.j. Kopieën 1 omslag 

 

932  Intelligence Summary van de 53rd WD Head Quarters, van 22 oktober tot en met 29 oktober 

1944, nrs. 96, 97, 98, 99, 100 en 102, z.j. Kopieën 1 omslag 

 

         NB: kopieën van WO 171/554 120282 

 
964  War Diary van 24 oktober 1944 van de Head Quarters van de 53rd Welsh Division van de 

gevechten die dag om ’s-Hertogenbosch, z.j. Kopie  1 stuk 

 1170 Foto’s van een overleg te velde op 22 oktober 1944 op de Heer en Beekstraat te Rosmalen 

tussen R.K. Ross vanuit een Armoured Car, Geof Saunders, Charles Harington, Robert Neilson 

en Joe Nolte, een ‘Dutch LO’ (liaision officier?), z.j. en 1989 1 omslag 

  

 NB1: foto’s van de Times Newspapers Ltd; twee foto’s zijn opgeplakt. Op enkele foto’s 

 is het nummer van de wagen waarin Ross staat, ‘A9’ (niet het kenteken) en de witte ster 

 aan de zijkant weggeschrapt 

 NB2: zie ook inv.nr. 1316 

 NB3: niet aangetroffen februari 2020. 

 

56  Verslag van de bevrijding van de stad opgetekend door de Head Quarters van de 53rd Welsh 

Division en idem van de 158th Infantry Brigade, 27 oktober 1944 No.101, z.j. Kopieën  2 stukken 

 

       NB: kopie van WO 171/554 en 689 

 

907  Special order of the day. Dagorders aan zijn soldaten door generaal Ross van november 1944 

waarin hij felicitaties van andere, hogere legerleiders aan de 53rd Welsh Divison citeert uit dank 

voor de geslaagde inname van ’s-Hertogenbosch, z.j. Kopieën 2 stukken 

 

908  Felicitaties door de 160th Infantry Brigade van generaal C.M. Coleman en van de GOC van de 

7th Armoured Divison generaal G.L. Verney van november 1944 voor generaal Ross en de 53rd 

Welsh Divison voor de geslaagde Operatie ’Alan’, z.j. Kopieën 2 stukken 

 

901  Red Dragon nr. 157, 15 november 1944. Gestencilde publicatie van de Welsh Division met 

nieuws van de fronten, 1944; Red Flagon, VE Day 8 mei 1945. Gestencilde persiflage op de 

Red Dragon, met beschrijving van de gevangenneming van Seyss-Inquart, z.j. Kopie  

  2 stukken 

 

       NB: afkomstig van Henry Smith-Daye 

 

928  Barclay, Brigadier C.N., The History of the 53rd Welsh Division during the 2nd World War 

(London, z.j.), hoofdstuk 10 ‘The Capture of ’s-Hertogenbosch 22nd to 27th October 1944’, 79-

89, z.j. Kopie 1 stuk 

 

 

4.4 Royal Inniskilling Dragoon Guards 
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46  War Diary van de RIDG, de 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards, over geheel oktober 1944, 

z.j. Kopieën 4 stukken 

 

        NB: kopieën van WO 171/839 12349 

 

47  Verslag door Major Creagh Gibson van de 5th RIDG van gevechten op 22-24 oktober 1944, 

1983. Kopie 1 stuk 

 

         NB: kopie van WO 171/839? 

 

48  Verslagen van de gevechtshandelingen op 22-24 oktober 1944 verricht door A-, B- en C-

squadron van de 5th RIDG, [1983]. Kopie 1 stuk 

                                                                                             

        NB: kopie van WO 171/839 

 

1210  Foto’s van een bij het naambord van de stad rijdende Shermantank van de Royal Inniskilling  

 Dragoon Guards en van Engelse ‘M10 Tank Destroyers’ met manschappen aan de  

 Graafseweg nabij nr. 354, z.j.  2 stukken 

  

 NB: op twee bladen geplakt; kopieën van IWM B11342 en B11341 

 

1156  Foto’s van Lieutenant Crocker, gesneuveld op 20 oktober 1944 tussen Geffen en Nuland, van  

een geïmproviseerd verkeersbord met de tekst ‘Stop or Else’ ter waarschuwing van Duitse 

aanwezigheid met tevens een Engels voertuig dat zich daar kennelijk niets van aantrok en van 

twee bevrijders eveneens bij een waarschuwingsbord, z.j.  1 stuk  

 

 NB: een foto van IWM B11138; samen op een blad geplakt 

 

1157  Foto’s van veldgeschut in actie, vermoedelijk bij Heesch, z.j. 2 stukken 

 

 NB: een foto van IWM B11137 en van Times Newspapers Ltd, geplakt op twee bladen 

 

1200  Foto door S. Vonk van de beschadigde Hinthamerbrug, foto’s door Giel van Mackelenbergh van  

 de vernielde Hinthamerbrug vanuit het Hinthamereinde gezien, van de tank van bevrijder Peter  

 Wallworth van de 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards rijdend door het Hinthamereinde  

 genomen vanuit het huis van de maker, z.j. 1 stuk 

 

 NB: de drie foto’s opgeplakt op een blad 

 

1212 Foto van de vernielde Hinthamerbrug met aan de overkant rechts de wijnhandel Grimm en  

 daartegenover het beschadigde pand van oogarts Duuring, z.j. Kopie 1 stuk 

 

1201 Foto door A. Janssen vanuit Zuid-Willemsvaart 127 van de brandende tank van Peter Wallworth  

 aan de overkant van de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van nummer 42, en een foto van Bob van  

 Boekel van het pand van Steenkolenhandel Van Boekel, Zuid-Willemsvaart 44, z.j.  1 stuk 

 

 NB: twee foto’s op een blad geplakt 

 

1202 Foto door S. Vonk na de bevrijding van de uitgebrande tank van Peter Wallworth waarop  

 diverse Bosschenaren staan en zitten, en een kopie van een ‘bidprentje’ ter nagedachtenis van  

 Peter Wallworth, die op 8 april 1945 in Duitsland sneuvelde, z.j.   1 stuk 

 

 NB: beide stukken op een blad geplakt 
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1203 Foto van soldaten kijkend vanuit de Graafseweg richting stad naar de tanks en 

 vlammenwerpers op de Aabrug, z.j. 1 stuk 

 

 NB: kopie van IWM B11264 

 

1204 Foto van tanks rijdend op de Aabrug met rechts een eenheid soldaten, genomen van nabij de  

 watertoren verscholen achter een tank; met op de achtergrond het Sint-Jozefhuis en van een  

 foto vanaf de andere kant genomen met zicht op de tank van Peter Wallworth vlak voor de  

 Aabrug en de watertoren, z.j. 2 stukken 

 

 NB: kopie van IWM B11265 en van Times Newspapers Ltd 

 

1205  Foto’s door Peter Handford van twee tanks/vlammenwerpers nabij de Aabrug en een obliek  

 luchtfoto van Aerofoto van de KLM met centraal het Hinthamereinde, z.j.  2 stukken 

 

 NB: vier foto’s op twee bladen geplakt 

 

1206 Foto’s door Giel van Mackelenburgh en Peter Handford van de gevechtshandelingen in het  

 Hinthamereinde, met toekijkende burgers, z.j. 3 stukken 

 

 NB: zeven foto’s op drie bladen geplakt  

 

1006  The 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards 1944 The Second World War (z.p., z.j.), 349-361, 

verslag van hun aanval op de stad tussen 1 oktober en 31 oktober 1944, z.j. Kopie  1 stuk 

 

     NB: vermoedelijk een extract uit de War Diary over die periode 

 

1010  The 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards: Back to Europe. Gedrukt verslag van onder meer de 

aanval op ’s-Hertogenbosch, met situatieschets, z.j. Kopie 1 stuk 

 

1011  Uitgetypt en handgeschreven verslag door Sydney Fox Swift van The 5th Royal Inniskilling 

Dragoon Guards van zijn ervaringen met de aanval op de stad en op Heesch vanuit een tank in 

oktober 1944, z.j. Deels kopie 2 stukken 

 

 

4.5 East Riding Yeomanry 
 

49  Secret War Diary van de East Riding Yeomanry (ERY) 16-31 oktober 1944, z.j. Kopie 1 stuk 

 

         NB: kopie van WO 171/862 
 

1223  ‘Still’ uit een film van de AFPU, de Army Film and Photo Unit, van de aankomst op 25 oktober  

 1944 van de East Riding Yeomanry bij het reeds beschadigde café Het Boerke van Osch aan  

 de Graafseweg, z.j. 1 stuk 

 

 NB: op een blad geplakt 

 

1269 Foto van 28 oktober 1944 van een tank Firefly van de East Riding Yeomanry voor het huis van  

 Dr. Vroom aan het Julianaplein 15 met daaromheen staand Mr J.J.M. Dony, Carel Teulings Sr,  

 de heer Vromans, Margot Vromans Ben Vromans, mw. Vromans, Alice Vromans en soldaten,  

 met een brief met uitleg door Alice Vromans, z.j. en 1998 2 stukken 
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 NB: de foto op een blad geplakt 

 

54  Foto’s ontvangen via H.E. Keightley, van een eenheid van de East Riding Yeomanry, met 

achter op de handtekeningen van alle ca. 120 op de foto aanwezige soldaten en officieren en 

een foto met negatieven afkomstig van majoor Henry Salman van de ERY, B-squadron, ca. 

1940 en 1945 2 stukken 

 

57  Henri Salman A memoir by E.V. Wright. Biografie/manuscript over de Canadese majoor Salman 

van de East Riding Yeomanry, B-squadron, met een brief van Salman, die later Dominicaan 

werd, ca. 1986 1 stuk 

 

925  Brieven, waaronder een verslag van de gevechten en de correspondentie tussen Tasker 

Watkins, Henri Wright en Luc van Gent betreffende het opsporen en vinden van Henri Salman, 

majoor van de East Riding Yeomanry, later levend als Pere Dominique in Frankrijk, met tal van 

originele stukken vanuit voornamelijk het Belgische leger van en over Salman en een foto van 

hem als priester, 1941-1998 1 omslag 

 

1017 Stukken betreffende het graf van George Dry van de 1st East Riding Yeomanry, ca. 1985 en z.j. 

  2 stukken 

 

4.6 1/5 Battalion 53rd Welch Division 
 

1241  Uitsnede van een foto van manschappen van 1/5th Battalion The Welch Regiment met daarop 

 Major Barney McCall, Major J.H. Morgan en Captain Dennis Jo(nes) en anderen, z.j.  1 stuk 

 

     NB: op een blad geplakt 

 

958  Foto’s afkomstig van Andrew Clarke uit ca. 1944 van onder andere Elwyn John en enkele Bren 

 Gun Carriers, z.j. Kopieën 2 stukken 

 

961  War Diary van 14 tot en met 30 oktober 1944 van de 1/5th Battalion The Welch Regiment van de 

opmars via Nuland naar ’s-Hertogenbosch, z.j. Kopieën 1 stuk 

 

      NB: kopieën van WO 171/1386 123256 

 

962  Foto van de officieren van de 1/5th Battalion The Welch Regiment, genomen te Kent in mei  

 1944, met vermelding van de rangen, namen en hun lot: gewond of gesneuveld of andere  

 informatie, met aangegeven welke deelnamen aan de verovering van ’s-Hertogenbosch, z.j.  

 Kopie 1 stuk 

 

1192 Foto’s van de vernielde Kasterenbrug tussen de Van Berkelstraat en het Kardinaal van  

 Rossumplein, gemaakt door A. Janssen, wonende aan de Zuid-Willemsvaart 127, z.j. 

   2 stukken 

 

 NB: foto’s op twee bladen geplakt 

 

1222 Foto’s van manschappen van het 158th Infantry Brigade 1/5th Battalion Welch Regiment die  

 langs de huizen van de oneven (stads-)kant van de Zuid-Willemsvaart richting centrum zich  

 verschuilen tegen Duits vuur, z.j. 2 stukken 

 

 NB: foto’s op twee bladen geplakt; kopieën van het IWM B11387 en B11388 
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973  Brieven door William Tudor Owen van het 1/5th Battalion The Welch Regiment over de 

gebeurtenissen tijdens de verovering van de Diezebrug op 24 oktober 1944, 1983 en 1986  

  5 stukken 

 

1185  Foto’s door S. Vonk van de Diezebrug na het opblazen ervan door de Duitsers, z.j.  1 stuk 

 

        NB: drie foto’s op een blad geplakt 

 

993  Stukken betreffende de strijd rond de Diezebrug, met name de rol van bevrijder prins Dimitri 

Galitzine, een situatieschets door Major G.F.K. Morgan, een foto van de betrokken familie 

Somers-Van de Griendt en de herinneringen van J. F.A.J. van Heijst De bevrijding komt, van 17 

september tot en met eind oktober 1944, opgetekend in maart 1945 met commentaar daarop 

door Cees Somers, 2010. Deels kopieën 1 omslag 

 

1217  Foto’s van de omgeving van het stoomgemaal Orthen alwaar prins Galitzine op 25 oktober 1944 

gewond raakte en verzorgd werd door de familie van veerman Somers, z.j. 1 stuk 

 

      NB: vier foto’s op een blad geplakt 

 

1218  Verslag in het Engels van de strijd om de Diezebrug en de acties van prins Dimitri Galitzine die 

daar gewond raakte, z.j. Kopie 1 stuk 

 

981  Foto’s van het 1/5th Battalion The Welch Regiment tijdens hun opmars te Weert, Reichswald en 

Hamburg uit de periode 1944-1945, z.j. Kopie 1 omslag  

 

967  Correspondentie tussen Luc van Gent en John W. Machin over diens ervaringen tussen 22 en 

28 oktober als sergeant van het 1/5th Battalion The Welch Regiment, 1983 2 stukken 

 

968  Correspondentie tussen Luc van Gent, Mark Haselden, Isaac Henry Whiteing en Albert Bibby 

van het 1/5th Battalion The Welch Regiment over de verovering van de Diezebrug, 1983 en 

2007 3 stukken 

 

969 Brief door Luc van Gent aan David Morgan, William Owen en Barney McCall van het 1/5th 

Battalion The Welch Regiment over de verovering van de Diezeburg, met een artikel uit een 

Engelse krant met het verhaal van David Morgan, 1983 2 stukken 

 

957  Verslag door W. Davies van de acties van Lt. David ‘Sospan’ Jones van het 1/5th Battalion The  

 Welch Regiment, die sneuvelde op 26 oktober 1944 tijdens de aanval op ‘s-Hertogenbosch, ca.  

 1985 1 stuk 

 

970  Pagina’s 74 tot en met 88 uit het getypte dagboek van 22 tot en met 24 oktober 1944 door 

David Morgan, waarin de verovering van de Diezebrug is beschreven, met twee foto’s uit 1944 

van het graf van de daarbij gesneuvelde Ernest Woods (ook gespeld Wood) met de jongen 

Theo van Dijk en een brief uit 2009 van de familie Meens-Jamin over het lot van onderduiker 

Chretien Jamin, wat in relatie tot het dagboek van Morgan is gebracht, z.j. Kopieën en 2008 

  4 stukken 

 

1279  Stukken betreffende Ernest Wood(s) gesneuveld op 24 oktober 1944 bij de aanval op de 

Diezebrug met brieven van Ernests cousin Irene Davies en haar echtgenoot bevrijder Major 

David Ronald Morgan met Theo van Dijk, de jongen op de foto die het graf van Ernest verzorgt, 

1986-2003 1 omslag 

 

1334  Foto’s met een lijst van beschrijvingen, waarop afgebeeld de bevrijders Bob Patmore, Alf Head 
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 en George Hardy tijdens hun acties gedurende de Tweede Wereldoorlog; het beschadigde  

 station en de Markt in de zomer van 1945, een ontvangst van bevrijders in de Raadskelder in  

 2001 en het regimentskistje van de Welsh Division, ca. 1990-2001 1 omslag 

 

927  Recollections of Pte’s A. Head & R. Patmore van de verovering van ’s-Hertogenbosch, met  

 name de brug over de Dommel tussen de stad en de Stationsweg, met situatieschets uit 1995,  

 en een vertaling van de ‘recollection’ in het Nederlands door Luc van Gent, 1995-1998  

  4 stukken 

 

50  Dagboek door private R. Patmore, 1/5 Bataljon van de 53rd Welch Division, van de gevechten in 

1944 rond en in de stad en met tekening van de verovering van de brug over de Dommel nabij 

het station, 2001 1 stuk 

 

966  Brief door Luc van Gent aan Neil A. Jones (geen bevrijder) van de Pontypridd branch of the 

Veterans Association of the 1/5th Battalion The Welch Regiment, waarin hij tevens kort de 

ervaringen van de volgende bevrijders van die eenheid schetst: Tom ‘Pasha’ Rees, Len ‘Ten’ 

Downing, J. Mulhearn, Arthur Shallcross, Jim Hickman, Robert Patmore en Albert Head, 2005 

  1 stuk 

 

960  ‘Chapter V October. The Battle of ’s-Hertogenbosch’, in: War Diaries of the 1/5th Battalion The  

 Welch Regiment: The Welch D-Day to VE-Day, (z.p., z.j.), 23-26, met correcties en  

 aantekeningen, z.j. Kopie, in tweevoud 1 stuk 

 

 

4.7 Royal Engineers 
 

1077 War Diary van 19 tot en met 31 oktober van de 244th (W) (=Wales) Field Company Royal 

Engineers van de acties rond en bij ‘Horten Bosch’, z.j. Extract, kopie 1 stuk 

 

1078  Foto’s van de vernielde brug over de Bossche Sloot en de Baileybrug waar Lt.-Col. Hare 

sneuvelde, correspondentie met bevrijder Mark Plummer die daar gewond raakte op 28 oktober 

1944 en foto’s van T. Vismale van de 244th Field Company, 1987 1 omslag 

 

1079  Operational Report van 30 en 31 oktober 1944 van de 282nd Welsh Field Company Royal 

Engineers van de constructie van een Baileybrug over de Zuid-Willemsvaart bij Poeldonk met 

brieven van bevrijders C.L. Bannister en Brian Forster en situatieschets, z.j.   1 stuk 

 

       NB: kopieën van de WO 171/1620 123256 en RP/9785 

 

1248  Foto door T. Janssen (Zuid-Willemsvaart 127) van de Royal Engineers in actie aan de Zuid-

Willemsvaart op 28 oktober 1944; en een foto van vijf medics en Fientje, Anny en Willy van der 

Heijden gezeten op een voertuig nabij de PNEM-centrale bij Orthen, z.j. 1 stuk 

 

        NB: twee foto’s op een blad geplakt 

 

1249 Foto’s van de ‘Stad Rotterdam’, veerschuit op die stad en hetzelfde schip door de Duitsers tot 

zinken gebracht bij de aanlegsteiger aan de Zuid-Willemsvaart tegenover de Citadel, z.j.  1 stuk 

 

      NB: twee foto’s op een blad geplakt 

 

1080  R.E. 53 DIV O.O. No.6. Royal Engineers 53 Division Operational Order nr. 6 van 20 oktober 

1944 voor Operatie ‘Alan’, z.j. Kopie 1 stuk 
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      NB: kopieën van de WO 171/1813 130079 

 
1233 Foto door Peter Handford van vader Van der Sande die op het Heetmanplein met twee  

 dochters tussen het uitgebrande Esso-station en een tank door vlucht richting Vughterstraat,  

 met uit 1983 een foto op dezelfde plaats met Handford, de twee dochters en hun moeder en  

 Karel Margry, met twee krantenknipsels uit 1998 en 2008 over de achtergrond van deze 

 -beroemde- foto, z.j. Kopieën  3 stukken 

 

 NB1: beide foto’s op een blad geplakt; de foto van Handford komt uit het IWM B 11382 

 NB2: zie ook inv.nr. 1299 

 

1240 Foto’s van een Bren Gun in actie bij de Willemsbrug en het Willemsplein en van de  

         Willemsbrug net na de strijd met de beschadigde straat, de Willemsbrug en de panden richting  

 de wijk Lombok, maar ook de verlaten kinderwagen van vader van der Sande, z.j.  3 stukken 

 

 NB1: op een blad geplakt;  

 NB2: foto’s van IWM B11383 en B11384, met een groot negatief, of repronegatief, van  

 B11383 vermoedelijk in de jaren ’80 gemaakt door de drukker van het boek van Luc 

 

1081  Foto door The Times waarop afgebeeld de inspectie door onder andere de generaals 

Eisenhower, Ross en Dempsey van het plaatsen van ‘shue mines’ door een compagnie van de 

53rd Division Royal Engineers, afkomstig van de compagniecommandant en bevrijder van onze 

stad, 1944 1 stuk 

 

      NB1: een ‘shue mine’ was gemaakt van hout en plastic (!) en kon niet worden gevonden door 

          mijndetectoren.  

     NB2: de compagniecommandant moet dus van de 244th of 282nd Field Company R.E. zijn  

          geweest 

 

1221  Foto van Jim Walker in 1985, die als lid van de Military Police op 25 oktober 1944 nabij de 

Baileybrug over Sluis 0 het verkeer regelde, 1985 1 stuk 

 

       NB: foto op een blad geplakt 

 

52  Newsletter. Nieuwsbrieven door John Travers Cosgrove aan ‘Old Comrades’ van de 244th 

Welsh Field Company Royal Engineers, 1986 en 1987  2 stukken 

 

 NB: zie voor andere edities NL-HtSA  Archiefnummer 0632 Henricus (Hein) Bergé (1916-2010) 

en Suze Bergé-Slager (1917-2003) te ’s-Hertogenbosch, (1755)1916-2010, inv.nr. 21a; NL-

HtSA Archiefnummer 0790 Stichting October ’44 te ’s-Hertogenbosch, (1975)1983-2010(2015), 

inv.nr. 97 

 

51  Stukken zoals correspondentie met bevrijders George Thompson, John Roberts en Maurice 

‘Paddy’ Keane over de gevechten bij het Heetmanplein en het Esso Station waarbij een 

Churchill AVRE (Armoured Vehicle Royal Engineers, een Churchilltank) Bridgelayer ‘Jumbo’ 

werd ingezet; met een wat vage foto van een vlammen werpende ‘crocodile’ nabij het Esso 

Station, 1987-1995  1 omslag 

 

53  War Diary van de 282nd en 555th Field Company Royal Engineers, met gevechtshandelingen 

rond en leggen van een Bailey brug bij Sluis 0 en tekeningen van de situatie aldaar,1944 met 

correspondentie van John Travers Cosgrove, Brian Foster, P. Parrie (?) en Clayton Bannister, 

1987 1 omslag 
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          NB: kopie van WO 171/1646 

 

55  Stukken betreffende de 244th Field Company Royal Engineers, met een kopie van een herdruk 

van The Royal Engineers Journal met het relaas van hun strijd rond de stad en van de War 

Diary/Intelligence Summary van 13-31 oktober 1944, onder andere over de Bailey brug nabij 

Sluis 0, met een weergave door Luc van Gent van de belevenissen van de commandant Jimmy 

Carter, z.j.   1 omslag 

 

        NB: kopie van WO 171/1603 

 

1076  Brief door Luc van Gent aan John Traves Cosgrove, Brian Forster, A.P. Porri en de uitgever van 

Sapper waarin hij aan hen voorlegt zijn beschrijving van de acties door de 224th, 282nd, en 555th 

Royal Engineers Field Companies rond de Aa, de Zuid-Willemsvaart en de Dommel in oktober 

1944 met als bijlagen de War Diary van 8 tot en met 31 oktober 1944 van de 53rd Head 

Quarters Division Royal Engineers en de herdruk van Carter, J.E.L., ‘244th Field Company R.E. 

at s’Hertogenbosch-1944’ in: The Royal Engineers Journal, 1956, 255-270, met een foto van 

Carter uit ca, 1987  3 stukken 

 

       NB: kopieën van WO 171/562 130079 

 

1193  Stukken betreffende de Baileybrug bij Sluis O zoals een technische schets getekend op 29 

oktober 1944, een luchtfoto en een knipsel uit het Brabants Dagblad van 6 mei 1993, z.j. en 

1993  3 stukken 

 

1082  Stukken betreffende de 555th Field Company Royal Engineers, z.j. en 2011  2 stukken 

 

 

4.8 Monmouthshire Regiment 
 

72  Brief door Bren gunner Percy Mason, B-company van het 2nd Monmouthshire Regiment, notities 

over deze eenheid en een uittreksel uit een War Diary van 22 oktober 1944, z.j. 2 stukken 

 

988  War Diary van 18 tot en met 31 oktober 1944 van de 2nd Battalion The Monmouthshire 

Regiment van de opmars vanuit Oss naar ’s-Hertogenbosch met een originele situatieschets, 

z.j. Kopie  2 stukken 

 

990  Aanbevelingen voor een onderscheiding voor Ronald Joseph Warren, William James Niblett, 

John Rowland, Robert N. Deane, Leslie B. Davis, Gwynn George Davies van de 2nd Battalion 

The Monmouthshire Regiment voor hun in de aanbeveling beschreven acties tijdens de opmars 

op 22 en 23 oktober 1944 naar ’s-Hertogenbosch, z.j. Kopieën 1 stuk 

 

991  Linnen landkaart, schaal 1 op 2.000.000, van Noordwest-Europa vanaf Normandië tot Hamburg 

met daarop de veldtocht van de 2nd Battalion The Monmouthshire Regiment, het aantal 

gewonden en gesneuvelden en de verleende decoraties, opgesteld in 1945 en in 1987 door 

bevrijder Howard Bye gepresenteerd, 1945 1 stuk 

 

989  Verslagen door R. Adams, H.J. Jourdain en R.N. Deane van de 2nd Battalion The 

Monmouthshire Regiment van de gevechten in oktober 1944 tijdens de opmars naar ’s-

Hertogenbosch, 1986 en z.j.  3 stukken 

 

992  W.C.G. Tribute to Pte. Lawrence Chivers, 2nd Battalion The Monmouthshire Regiment (z.p, z.l.) 

met een verslag van de aanval op ’s-Hertogenbosch, z.j. 1 stuk 
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NB: ‘It was at s-Hertogenbosch that the 53rd Welch Division had their finest hour, the attack 

was absolutely perfect' 

 

994  History of the South Wales Borderers and the Monmouthshire Regiment, Deel III: 2nd Battalion  

 The Monmouthshire Regiment 1933-1952, Chapter VII Holland’ en ‘Appendix to Chapter VII  

 s’Hertogenbosch’, 62-73, met foto’s en situatieschetsen, z.j. Kopieën 1 stuk 

 

1020  ‘Chapter VIII Pushing through the Low Countries, Chapter IX Waterlogged in Holland, Chapter X 

Broekhuizen, Chapter XI Winter on the Maas’ en ‘The Citation’, in: The history of the 3rd 

Battalion of the Monmouthshire Regiment (z.p., z.j.), 75-105 en 120-123, z.j. Gedrukt, kopie 

  1 stuk 

 

     NB: met een foto’s van de mannen, waaronder een groepsfoto met prins Galitzine en andere  

          officieren die in andere eenheden dienstdeden. Het gaat om het 3e bataljon, niet het 2e 

 

986  Lijst van gesneuvelden van het 160th Infantry Brigade 2nd Battalion The Monmouthshire 

Regiment vanaf eind juni 1944 tot eind oktober 1945, verstrekt in 1997 door Delwyn Jones, z.j. 

Kopie 1 stuk 

 

987  The history of the Monmouthshire Regiment, (z.p., z.j.), 63-73 over hun strijd om ’s-

Hertogenbosch, z.j. Kopie 1 stuk 

 

 

4.9 Reconnaissance Regiment  
 

919  War Diary van 14 tot en met 26 september 1944 door de 53rd Reconnaissance Regiment met 

Roll of officers serving, z.j. Kopieën 4 stukken 

 

         NB: kopieën van WO 171/565 167810 

 

920  Foto’s van de ’armoured car’ van sergeant Albert Heaviside genomen te Rosmalen en van hem 

 met een politieman met sabel, 1945  2 stukken 

 

1019  War Diary van 1 tot en met 30 september 1944 van de 52nd Recce Regiment vanaf Tilbury en  

 de opmars van Normandië, ’s-Hertogenbosch naar Heesch, z.j. Kopie 1 stuk 

 

        NB: kopieën van de WO 171/547 167810 

 

933  Stukken betreffende de belevenissen van Joseph Douglas Richards alias ‘Rik’ of ‘Little Joe’ van  

het 53rd Reconnaissance Regiment rond de bevrijding van Eindhoven, inclusief zijn dagboek 

van oktober 1944, 1975-1978. Deels kopieën 1 omslag 

 

113 Stukken betreffende foto’s uit 1944 met bevrijders, onder wie ‘Bud’ Abbott, Peter Wright, 

 George Bowman, Kenneth Hudson, Frank Dowsett en Tommy Molynoux van het ‘53rd Recce’  

 en meisjes uit Hilvarenbeek, 1990 1 omslag 

 

915  Brief door David Henderson met een kopie uit Cowbarn, Major P.M. Welsh Spearhead. A 

history of the 53 Reconnaissance Regiment 1941-1946 (Solingen, 1946), 89-91, met een relaas 

van de verkenningen rond ’s-Hertogenbosch en een situatieschets, 1985 3 stukken 

 

1009  Verslag van de gevechtshandelingen door een Recce squadron (verkenners) van de aanval op  

 de stad, z.j. Kopie 1 stuk 
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4.10 71st Infantry Brigade 1st Battalion Oxfordshire and Buckinghamshire (Ox and 

Bucks) 
 

934  Stukken betreffende Lt. Col. J. H. Hare, gesneuveld in ’s-Hertogenbosch op 28 oktober 1944, 

waaronder de War Diary van 13 oktober tot en met 31 oktober 1944 van de 1st Ox & Bucks met 

het verhaal van zijn dood, foto’s en negatieven van de commandopost te Dun bij Oirschot uit 

september 1944 waarop J.H. Hare, F. Davies, F.H. Howard, N. Woollven, E.J. Prosser, P.S. 

McIlwaine en anderen zijn afgebeeld, z.j. Kopieën 1 omslag 

 

          NB: kopieën van WO 171/1390 120215 

 

935  Op ‘Alan’ 43rd Light Infantry Op order No. 1. Order voor Operatie ‘Alan’ van 21 oktober 1944, z.j. 

Kopie  1 stuk 

 

936  Op ‘Alan’ 71 Inf Bde Op Order for Phase I. Order voor Operatie ‘Alan’ van 20 oktober 1944 voor 

de 71e Infanterie Brigade, z.j. Kopie 1 stuk 

 

       NB: kopieën van WO 171/1309 97965 

 

941  Brief door John H. Ellis met een extract uit de War Diary van 17 oktober tot en met 31 december   

 1944 van de 1st Battalion 43rd Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry (71st Brigade  

 53rd Welsh Division), 1985 en z.j. Kopieën 1 omslag 

 

        NB: het extract komt uit de War Diary opgenomen in inv.nr. 934, het sneuvelen van J.H. Hare 

 

1159  Foto’s van een eenheid van het 1st Battalion Ox & Bucks in actie bij het kruispunt Geffen/Vinkel  

 in oktober 1944, z.j. 1 stuk 

 

 NB: foto van het IWM B11142, opgeplakt 

 

1161  Foto’s genomen op 22 oktober 1944 van soldaten van de Ox & Bucks in actie bij de Papendijk  

 bij Geffen/Vinkel, van de ondervraging door John Measures van de 43rd Light Infantry 71st  

 Brigade van door de Ox & Bucks gevangengenomen Duitse soldaten en van een Cromwell  

 tank nabij een kapotgeschoten boerderij te Nuland en het stoffelijk overschot van de dove  

 bakkersknecht Dijkshoorn die het Duitse bevel ‘Halt oder ich schiesse’ niet hoorde, z.j.  

  2 stukken 

  

 NB1: foto’s van het IWM B11142 en B11147 en van de Times Newspapers Ltd 

 NB2: zie ook inv.nrs. 1162 en 1278 

 

1162  Foto’s van kinderen spelend op de Cromwell tank zoals genoemd in inv.nr. 1161, van dezelfde 

kinderen bij de graven van N.N. Carruthers en N.N. Driver, gesneuveld op 6 oktober 1944 

tijdens het bergen van een tank van N.N. Thomas en N.N. Warrington, van twee 

mijnenzoekende bevrijders nabij het kapotgeschoten pand zoals genoemd in inv.nr. 1161, van 

bevrijders met gevangengenomen Duitsers, z.j. 3 stukken 

 

 NB: foto’s van het IWM B11139, B11195 en Perry de Wit, opgeplakt op drie bladen 

 

1169  Foto’s van oprukkende Ox & Bucks en voertuigen op 22 oktober 1944 nabij Helzenhoek te 

Nuland met op de achtergrond de kapotgeschoten molen van Nuland, z.j.   2 stukken 

 

 NB: foto’s van de Times Newspapers Ltd en een foto opgeplakt 
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112  Stukken betreffende de herinneringen aan de gevechten op 23/24 oktober 1944 nabij een  

 schuilkelder met burgers bij het Wapen van Rosmalen, te weten de families van der Aa, Van  

 Zuijlen, Van Deursen, Swanenberg-Tibosch, zusters van Coudewater Ethelride Sullivan en  

 Rosaria Morau, met foto’s uit die tijd van de betrokkenen en van de bevrijders, 1990 1 omslag 

  

 NB: genoemde en afgebeelde bevrijders: Barker, N.N.; Brown, Percy; Fuller, Geoff; Gingell,  

 Charlie; Hare, J.H.; Hay, Gordon; Roberts, John; Wilsdon, Jim 

 

937  Dagboek van Capt. John James Moore van de Ox & Bucks van de gevechten nabij Roermond 

en te ’s-Hertogenbosch, met een foto van hem, ca. 1986. Getypt 2 stukken 

 

940  Correspondentie tussen Luc van Gent en Leonard James John Thomas over de gevechten  

 nabij Deuteren, met plattegronden, het sneuvelen van J. Hare en de acties van Major Howard,  

 1990 3 stukken 

 

942  Brief door Luc van Gent aan Derek Ashe van de Ox & Bucks met daarbij een kopie van 

Roberts, John, War Chronicle Forty-Third Light Infantry, 32-43 van de periode oktober-

december 1944, 1994  1 stuk 
 

1314 Roberts, J.H., 1939-1945 Enshrined in stone. 1st Battallion (43rd) The Oxfordshire &  

 Buckinghamshire Light Infantry in the second World War, volume 2, 2007, met voorin  

 speciale opdracht voor Luc en Agnes door de schrijver, 2007 1 deel 
 

 

4.11 1st Battalion The Highland Light Infantry 
 

943  Stukken betreffende de 1st Battalion The Highland Light Infantry, met de War Diary van 17  

september tot en met 10 december 1944 van de opmars richting Nijmegen, kopieën van Oatts, 

L.B. Proud heritage: the story of the HLI, vol. 4 1919-1959 (1963), 334-341, een brief door Luc 

van Gent aan Mr. N.N. Mulheron en een brief door Ernie G.H. over de HLI, 1992 en 1997 

 1 omslag 

 

       NB: kopieën van WO 171/1309 97965 

 

 

4.12 The Royal Welsh Fuseliers 
 

944  War Diary van 20 tot en met 31 oktober 1944 van de 4th Battalion The Royal Welsh Fuseliers, 

met bijlagen, z.j. Kopieën 1 omslag 

 

        NB: kopieën van WO 171/1389 

 

1194  Foto gemaakt door Peter Handford van de stadskant van Sluis 0 op 25 oktober 1944 direct na  

 de verovering, waarop ter hoogte van wat nu Antoniegaarde is brandende en rokende panden  

 zijn te zien, in zevenvoud, z.j.  7 stukken 

 

963  The Battle of ’s-Hertogenbosch October 1944 door Lt.-Col. C.P. Dryland van de 7th Battalion 

van The Royal Welch Fuseliers, z.j. Getypt 1 deel 

 

976  Verslag door Haydn Jones van de 158th Infantry Brigade 7th Battalion Royal Welch Fusiliers van 

gebeurtenissen tijdens de slag om de stad, z.j. 1 stuk 
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977  Groepsfoto van de B-compagnie van het 7th Battalion Royal Welch Fusiliers, in 1988 verstrekt 

door Norman Morgan, 1945 1 stuk 

 

978  Dagboekfragment van zaterdag 21 oktober tot en met zaterdag 28 oktober 1944 van de slag om 

‘s-Hertogenbosch door C.P. Dryland, z.j. Kopie 1 stuk 

 

979  Getypt verslag door C.P. Dryland van de 7th Battalion Royal Welch Fusiliers van Operatie 

‘Alan’, z.j. Kopie 1 stuk 

 

980  Foto met negatief van Lt.-Col. George Dickson van de 7th Battalion Royal Welch Fusiliers uit  

 1944, z.j. 2 stukken 

 

999  Chapter Ten. The Battle of s’Hertogenbosch in: ‘History of the 6th Battalion The Royal Welsh 

Fuseliers Regiment’, (z.p., z.j.), 47-61, 105-107, 135-141 en 145-151, z.j. 1 omslag 

 

1000  Aanbeveling voor de Military Cross voor Company Sergeant-Major Harold Evans van The Royal 

Welch Fuseliers wegens zijn rol in de aanval op Hintham op 23/24 oktober 1944, met een foto 

van hem uit 1952 gezeten op de bank in de hal van het Stadhuis, ca. 1945 en 1952 2 stukken 

 

1207  Foto van 24 oktober 1944 van de situatie nabij de Sint-Annakerk te Hintham na de gevechten, 

met centraal de gevluchte familie Foppele en een foto van later datum van bevrijder Chris Hill 

van de 6th Royal Welch Fuseliers, z.j. Kopie 1 stuk 

 

     NB: foto’s geplakt op een blad 

 

1001 War Diary van 12 oktober tot en met 31 oktober 1944 van het 6th Battalion The Royal Welsh 

Fuseliers Regiment van de slag om de stad, z.j. Kopieën 1 stuk 

 

       NB: kopieën van WO 171/1390 120215 en 123256 

 

68 Reproducties van foto’s met uitgebreid onderschrift van het houten noodbruggetje over Sluis 0 

en een foto door bevrijder Peter Handford van een tank in de Van Paeschenstraat, z.j.  

   2 stukken 

 

1195  Foto’s van de 7th Royal Welch Fuseliers onder leiding van John Dugdale en Bobby Barber die  

 op 24 oktober 1944 klaar staan in de Van Paeschenstraat om via Sluis 0 de Zuid-Willemsvaart 

 over te steken en van beide bevrijders bij de Sluis 0 in 1983, z.j. Kopieën  5 stukken 

 

1319 Foto van John Dugdale en Bobbie Barber te Kerry, 1983 1 stuk 

 

1199 Foto van de Zuid-Willemsvaart met de opgeblazen Hinthamerburg met rechts de koffiebranderij  

 De Drie Mollen van de familie Sweens, z.j. 1 stuk 

 

 NB1: opgeplakt op een blad 

 NB2: zie ook NL-HtSA Archiefnummer 0901 NV Koffiebranderij en Theehandel Drie Mollen  

 sinds 1818, en voorgangers te 's-Hertogenbosch, (1471)1820-1999 

 

1196 Foto’s van de oversteek op 24 oktober 1944 over Sluis 0 door de 7th Royal Welch Fuseliers (zie 

 inv.nr. 1195) onder bescherming van een rookgordijn, z.j.  7 stukken 

 

1197 Ansichtkaart van de Bazelaarspark te ’s-Hertogenbosch, met achter op de mededeling door Luc 

 van Gent dat John Dugdale met zijn mannen hiernaartoe waren gegaan na hun oversteek over  

 Sluis 0, z.j. 1 stuk 



27 
 

 

1365 Zwarte ‘Flash’, geribbeld draagteken voor officieren van The Royal Welsh Fusiliers, gedragen 

 op de schouders aan de nek; oorspronkelijk een zakje om vette en gepoederde haren in te 

 doen om het uniform niet vies te maken, z.j. 1 stuk 

 

 NB: http://royalwelsh.org.uk/regiment/faqs.htm: ‘In the days when soldiers had pigtails they were 

 worn powdered and greased. In order to protect their jackets the pigtails were enclosed in what  

 was known as a ‘queue bag’. In 1808 hair was ordered to be cut close to the neck and the  

 queue was abolished. The officers of the Royal Welch Fusiliers decided to retain the ribbons  

 with which the queue was tied, and, using an old slang term for a wig, they were known as the  

 ‘Flash’. In 1834, when the 23rd Foot arrived in England, an inspecting General complained  

 about the ‘superfluous decoration on the collar of the coat’ and the matter was referred to the  

 King. King William IV was pleased to approve the Flash ‘as a peculiarity whereby to mark the  

 dress of that distinguished regiment’. Until 1900 it was worn only by officers, warrant officers  

 and colour sergeants of the Royal Welch Fusiliers, but in that year its use was extended to all  

 ranks when in full dress. In 1924 it was approved for wear on ceremonial parades and when  

 walking out. Today, the Flash is worn by all who are ‘badged’ The Royal Welsh, including  

 regular, territorial and cadet battalions. It is worn at the back, sewn inside the collar, in Full  

 Dress, No 1 and No 2 dress, and consists of five black ribbons; the soldier’s flash is 153 mm  

 (6 inches) long; that for officers and warrant officers is 230mm (9 inches) inches long.’ 

 

 

4.13 1st Battalion The East Lancashire Regiment 
 

950  Stukken betreffende Hugh Bradbury van het ‘Anti-Tank platoon’ van de 1st Battalion The East  

 Lancashire Regiment met foto’s, z.j. Kopieën 3 stukken 

 

951  Roll of Honour van de 1st Battalion The East Lancashire Regiment, z.j. Kopie 1 stuk 

 

952  War Diary van 18 tot en met 26 september 1944 van de 1st Battalion The East Lancashire  

 Regiment en een verslag van de gevechtshandelingen van dit bataljon van de opmars in ’s- 

 Hertogenbosch van 22 tot en met 28 oktober 1944, z.j. Kopieën 3 stukken 

 

     NB: kopieën van WO 171/1330 167810 

 

953  Verslag van de gevechten door de 1st Battalion The East Lancashire Regiment door Burden,  

 Brigadier G.W.P.N., ‘Movement Light in Holland’, in: ? (z.p., z.j.) 18-22 ervan, en een 

 plattegrond uit 1983, z.j. Kopieën 2 stukken 

 

954  Rond 1985 uitgetypt verslag van de gevechten in oktober 1944 door John Johnson van de 1st 

Battalion The East Lancashire Regiment, z.j. Kopie 1 stuk 

 

1181  Foto’s van voertuigen van de 1st Battalion The East Lancashire Regiment met  

 benzinevoorraden en een kanon op de spoorrails bij de overweg Rosmalen/Empel op 24  

 oktober 1944 en van de NS blokpost nr. 20 bij het stadion De Vliert, z.j. 4 stukken 

 

     NB: foto’s van het IWM B11260-2 en van Adrianus van Zandvoort; foto’s opgeplakt op vier  

 bladen 

 

1182  Foto van burgers en van soldaten en voertuigen (Bren Gun Carriers) van de 1st Battalion The  

 East Lancashire Regiment bij de Symon Pelgromstraat op 24 oktober 1944, z.j. 1 stuk 

 

1184  Foto van een door de 1st Battalion The East Lancashire Regiment (John Johnson)  

http://royalwelsh.org.uk/regiment/faqs.htm
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 kapotgeschoten Duits ‘Sturmgeschütze’ tegenover bakkerij C. van Mulbregt, Orthenseweg 22 te 

 ’s-Hertogenbosch en foto’s van de situatie in 1995, z.j.  3 stukken 

 
1235 Foto van oprukkende manschappen van de East Lancashire Regiment in de Oude  

 Hulst richting Sint-Jorisstraat, met op de achtergrond het Refugiehuis, z.j. 1 stuk 

   

1236 Foto van de hoek Berewoutstraat/Vughterstraat waar bevrijders (East Lancashire Regiment) in 

aanwezigheid van Martien Suiskens oversteken, langs het pand van Vishandel Van Dartel, met 

op de achtergrond in de Vughterstraat toekijkende burgers en een Engels voertuig dat komt 

aanrijden; met een krantenknipsel met dezelfde foto, waarop het gezicht van Suiskens 

onherkenbaar is gemaakt en een foto’s van rijdende vlammenwerpers op het Heetmanplein, z.j. 

 3 stukken 

 

 NB1: foto en krantenknipsel en twee andere foto’s op twee bladen geplakt 

 NB2: foto’s van het IWM B11376, B11379 en B11380 met een groot negatief, of repronegatief,  

 van B11379 vermoedelijk in de jaren ’80 gemaakt door de drukker van het boek van Luc 

 

1237  Foto’s van het East Lancashire Regiment in actie in de Vughterstraat met assistentie van  

 vlammenwerpers, z.j.  1 stuk 

 

 NB1: beide foto’s op een blad geplakt;  

 NB2: betreft IWM B11377 en B11378 met een groot negatief, of repronegatief, van B11378  

 vermoedelijk in de jaren ’80 gemaakt door de drukker van het boek van Luc 

 

949  Verslag van de opmars in de stad door een onbekende bevrijder van de 1st Battalion The East  

 Lancashire Regiment, met plattegronden, ca. 1990 1 stuk 

 

947  Brieven door John Stockings met herinneringen, een kopie-foto van het Imperial War Museum  

 van burgemeester Loef op de Markt tijdens de 1e herdenking met vele bevrijders aldaar  

 opgesteld en een kopie-foto van het oprukken in een Bossche straat van een eenheid van de 1st 

 Battalion The East Lancashire Regiment, 1991 3 stukken 

 

946  Brieven door Dennis Gorton met herinneringen en foto’s van de C-compagnie van de 1st  

 Battalion The East Lancashire Regiment, 1992 1 omslag 

 

945  Herinneringen door Tommy Neary van het Signal Platoon van de 1st Battalion The East  

 Lancashire Regiment aan 24 tot en met 26 oktober 1944 in ’s-Hertogenbosch, 1993 3 stukken 

 

948  Briefwisseling tussen Luc van Gent en Fred Ashworth van de 1st Battalion The East Lancashire  

 Regiment over de bekende foto van de Vughterstraat met overstekende soldaten en over  

 andere gebeurtenissen tijdens de oktoberdagen, 1995 2 stukken 

 

 

4.14 160th Infantry Brigade 
 

982  Een brief uit 1987 en foto’s van Archibald Bailey, chauffeur van generaal C.F.C. Coleman van  

 de 160th Infantry Brigade waarop afgebeeld: hijzelf met de auto in Dusseldorf; van de rede van  

 de generaal bij het graf van korporaal E.J. Knightley van het 6th Battalion Royal Welch Fuseliers  

 met daarop tevens ‘de meisjes van ’t Hooft: Tilly, Wil, Jet en Ton’ en van dezelfde gelegenheid  

 een overzichtsfoto, 1944-1945 en 1987 4 stukken 

 

983  Operation Order nr. 12 voor de 160 (SW South Wales) Infantry Brigade van 21 oktober 1944 en  

 een uittreksel van de War Diary van 16 tot en met 27 oktober 1944 van dezelfde brigade, z.j.  
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 Met de hand overgeschreven en gekopieerd 2 stukken 

 

984  Muntbiljet van 1 gulden met daarop koningin Wilhelmina, met aan de voorkant erop geschreven: 

 ‘C.J. Fox Liverpool England’ en op de achterkant: ‘I.E. (=Isaac Edward) Smith 7 Bury Hall  

 gardens Edmonton London England Best wishes from K. 4.’, 1944 1 stuk 

 

      NB: dit is het muntbriefje (van de twee) dat door bevrijders is ondertekend en teruggegeven aan 

 een meisje na een granaatinslag in de Verwersstraat. Zie inv.nr. 59 

 

985  Foto’s van generaal C.F.C. Coleman (?), van een militaire band en van Delwyn Jones, Les  

 Eynon en L. Chivers, 1945 en z.j. Deels kopieën 4 stukken 

 

 

4.15 4th Battalion Welch Regiment 
 

995  Courcy, John de, et al., The history of the Welch Regiment 1919-1951 (z.p., 1952), 220-228,  

 1983. Kopieën 1 stuk 

 

996  War Diary van 1 oktober tot en met 8 november 1944 van het 4th Battalion Welch Regiment van  

 de opmars naar en de aanval op ’s-Hertogenbosch, z.j. Kopieën 1 stuk 

 

      NB: deels kopieën van WO 171/1385 120215 

 

997  Verslagen van de oorlogsherinneringen van 3 oktober tot en met 28 oktober 1944 door Arthur  

 ‘Zonk’ Lewis van het 4th Battalion Welch Regiment, 1993. Kopie 2 stukken 

 

998  The Battle for s’Hertogenbosch door Cyril Pugh van de 4th Battalion Welch Regiment, z.j.  

 Getypt 1 stuk 

 

 

4.16 1st Royal Tank Regiment 
 

1003  War Diary van 5 tot en met 12 oktober 1944 van het 1st Royal Tank Regiment, z.j. Kopie 1 stuk 

 

1008  Brief door Luc van Gent aan Bob Carruthers, mogelijk familie van trooper Carruthers van de 1st  

 Regiment Tanks, over de door een Panzerfaust geraakte tank in Nuland op 6 oktober 1944 

 waarbij die trooper betrokken was, met een kopie van de War Diary van 1 oktober tot en met 18  

 november 1944 van het eerdergenoemde regiment waarin die gebeurtenis is genoemd, 2000  

 en z.j. Kopieën 1 omslag 

 

 

4.17 11th Hussars 
 

1015  ‘The eleventh at war Winter in Holland’, in: History of the 11th Hussars (z.p., z.j.), 402-411, z.j.  

 Kopie 1 stuk 

 

1016  War Diary van 1 tot en met 31 oktober 1944 van de Head Quarters, de A-, B-, C- en D-company  

 van de 11th Hussars van de opmars van Lith, Oss, ’s-Hertogenbosch, Maren, Gewande en  

 Kerkdriel naar Veghel, Loon op Zand en Dongen, z.j. Kopie 1 omslag 

 

 NB: kopieën van WO 171/1844 120185 

 



30 
 

1244  Foto’s van de door een eigen granaat geraakte M10 Tank Destroyer in de Visstraat, later  

 verplaatst naar het pleintje in de Visstraat tegenover Hotel Royal met burgers die een kijkje  

 nemen, z.j. 3 stukken 

 

         NB: zes foto’s op drie bladen geplakt 

 

 

4.18 141st Royal Armoured Corps (The Buffs) 
 

1021  Essame, Maj.-Gen. H., ‘’s-Hertogenbosch’ in: The Battle for Germany (z.p., z.j.), 51-63, z.j. 

 Kopie 1 stuk 

 

1022  War Diary van 1 tot en met 30 oktober 1944 van de 141st Royal Armoured Corps ‘The Buffs’ en  

de A-, B- en C-squadrons van Ferques in Normandië via Gemert naar Heesch en ’s-

Hertogenbosch, z.j. Kopie 1 stuk 

 

        NB: kopieën van de WO zonder vermelding uit welk archief 

 

1023  Wilson, Andrew, ‘Chapter VIII Zero at Rosmalen, Chapter IX ’s-Hertogenbosch Shuttle-service’,  

 in: Flame Thrower, (z.p., 1956), 107-141, met foto’s onder andere van de actie bij het Esso  

 station aan het Heetmanplein, z.j. Kopie 1 stuk 

 

1024  Some examples of the use of Flame in the 53rd (W) Division attack on s’Hertogenbosch  

 October 1944 door de 141st Royal Armoured Corps ‘The Buffs’, met situatieschetsen te Nuland,  

 Bruggen en Sluis 0, z.j. Kopie 1 stuk 

 

       NB: kopieën van WO 171/694 

 

1025  Sidey, J.M. Capture of Nuland, 22 october 1944, z.j. Kopie 1 stuk 

 

      NB: betrokken eenheden: 4th Battalion South Wales Borderers, 1 squadron Tanks, A-squadron 

 Inniskilling Dragoons en 2 Crocodiles van de 141st Royal Armoured Corps ‘The Buffs’ 

 

1026  Regimental mention van 6 november 1944 voor James Alec Harding van ‘The Buffs’, kopie, als  

 bijlage meegezonden bij een brief van Harding, z.j. 2 stukken 

 

1027  Brief door bevrijder R. Everest over vermoedelijk de acties bij Sluis 0 met de Crocodiles, een tot  

 vlammenwerper omgebouwde Churchilltank, 1987  1 stuk  

 

       NB: hij staat niet genoemd in de lijst van inv.nr. 130 

 

1028  ‘The Churchill Crocodile (as used day by day in the ’s-Hertogenbosch battle)’ in: The Funnies  

 (z.p., 1987), 54-58, met deels Nederlandse vertaling, aanvullende informatie over de werking en  

 foto’s van de Crocodile in actie in de stad, z.j. Kopie 1 omslag 

 

1029  Verslagje van de gevechten rond het Heetmanplein door Stephan Riches, met een lijst van de  

 eenheden in het C-squadron van de 141st Royal Armoured Corps ‘The Buffs’ en een  

 situatieschets zoals hij het zich herinnerde, z.j. 1 stuk 

 

1030  Brieven door Ronald Philip Charles Kessell over de deelnemers en de eenheden van de 141st  

 Royal Armoured Corps ‘The Buffs’ tijdens de verovering van de stad, 1983  2 stukken 

 

1031  Brief door Harry Gotobed van de 141st Royal Armoured Corps ‘The Buffs’ over de gevechten in  
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 oktober 1944, z.j. Manuscript 1 stuk 

 

1032  Whalley, M. ‘Our adventure to ’s-Hertogenbosch – october 1985’ in: The New Milestone, 25  

 (1985), 1985 1 stuk 

 

1033  Jolly, A. Blue Flash. The story of an armoured Regiment (London, 1952), 1-9, 96-120, z.j.  

 Kopie 1 stuk 

 

          NB: betreft het 144th Royal Armoured Corps (RAC) 

 

1034  Foto’s met enkele negatieven van mannen van ‘The Buffs’ in 1944 en in de jaren ’80: D. Barber,  

 Geoff Kirk, Jock Robb, Alex Thompson, Frank Holland, Bob Cheney, Taffy Wakeling, Jonny  

 Holmes, N.N. Rossi, N.N. Macfarland, Appy Appleton, Y. Franlin, Travis, T. Jones, Andy  

 Crawford, Sid Kelly, Sid Holmes, James Harding en S.J. Riches en van een vlammenwerper uit  

 het boek van Fred May, z.j.  1 omslag 

 

1039  Foto van drie sneeuwballen gooiende jongetjes, onder wie Frans van (der) Vaart, in 1943/1944,  

 met achter op de naam van Geoff Kirk van ‘The Buffs’, z.j. 1 stuk 

 

 

4.19 The Manchester Regiment 
 

1035  War Diary van 21 tot en met 31 oktober 1944 van het 1st Battalion The Manchester Regiment  

 van de opmars van Grave, Oss naar Nuland, z.j. Kopie 1 stuk 

 

      NB: kopieën van WO 171/1337 120185 

 

1036  Intelligence Summaries Nrs 59, 61 en 62 van 15 tot en met 29 oktober 1944 van het 1st  

 Battalion The Manchester Regiment, z.j. Kopie 3 stukken 

 

      NB: kopieën van WO 171/1337 

 

1037  Roll of Honour van de 1st Battalion The Manchester Regiment, z.j. Kopie 1 stuk 

 

1038  Stukken betreffende de Belgische verzetsman en tolk Albert Heinzman die werkte voor het 1st  

 Battalion The Manchester Regiment, 1983-1985 1 omslag 

 
1214 Foto’s van het deels verwoeste villapark nabij Hintham, waaronder het huis van architect A.A.  

 Driessen aan de Boterweg 23, z.j. 2 stukken 

 

 NB: foto’s op twee bladen geplakt; een ervan afkomstig van het RIOD 

 

1219 Foto’s van de 1st Battalion The Manchester Regiment in actie met mortieren vuren richting  

 stad, z.j.  3 stukken 

 

 NB: foto’s op drie bladen geplakt; kopieën van het IWM B11345, B11346 en Times Newspapers  

 Ltd 

 

 

4.20 Field Regiment Royal Artillery 
 

1040  War Diary van 21 tot en met 28 oktober 1944 van het 81st (Welsh) Field Regiment van de  
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 aanval op ’s-Hertogenbosch, z.j. Kopie 1 stuk 

 

1041  Stukken betreffende de geschiedenis van het 81st en 83rd (Welsh) Field regiment Royal Artillery,  

 met een brief daarover van John Lloyd, z.j. en 1983 1 omslag 

 

1042  War Diary van 21 tot en met 30 oktober 1944 van het 83rd Field Regiment Royal Artillery van de  

 aanval op de stad, z.j. Kopie 1 stuk 

 

1043  War Diary van 17 tot en met 31 oktober 1944 van het 133rd Field Regiment Royal Artillery van  

 de aanval op Nuland en op de stad, z.j. Kopie 1 stuk 

 

1044  More, J. en W.L.C. Phillips, The story of the Monmouthshire Volunteer Artillery (Pontypool  

 1958), 60-96, z.j. Kopie 1 stuk 

 

        NB: betreft het 133rd Field Regiment Royal Artillery 

 

1045  War Diairy van 21 tot en met 27 oktober 1944 van het 71st Anti-Tank Regiment Royal Artillery  

 van de opmars van Berchem en ’s-Hertogenbosch, z.j. Kopie 1 stuk 

 

        NB: kopieën van WO 171/1309 120215 

 

911  Manuscript van het dagboek van 9 oktober 1944 tot en met 29 november 1944 door David  

 Bolland, z.j. Kopie 1 stuk 

 

61 Correspondentie met Hugo Holmes, Terry Madigan (zoon van bevrijder Joseph Madigan) en de  

 53rd Heavy Regiment Royal Artillery en het 133rd Field Regiment Royal Artillery over de  

 artilleriebeschietingen van de stad eind oktober 1944, 1987 en 2010  1 omslag 

 
65  Dagboek van 14 september 1944-3 december 1944 door een Engelse kapitein van de Royal  

 Artillery verbonden aan de Head Quarters van de 53rd Welsh Division, z.j. Kopie van een  

 naderhand uitgetypt manuscript  1 stuk 

 

 

4.21 86th Anti-Tank Regiment 
 

1050  War Diary van 20 tot en met 31 oktober 1944 van het 86th Anti-Tank Regiment van de opmars  

 naar en de strijd om ’s-Hertogenbosch, z.j. Kopie 1 stuk 

 

         NB: kopieën van WO 171/926 120185 

 

1053  War Diary van 4 oktober tot en met 15 november 1944 van vermoedelijk een ‘Battery’ van het  

 86th Anti-Tank Regiment, z.j. Extract 1 stuk 

 

1054  War Diary van 3 juni 1944 tot en met 8 mei 1945 opgesteld door Major V.A. Arnold van het 86th  

 Anti-Tank Regiment 340th Battery, z.j. Extract 1 stuk 

 

          NB: afkomstig van bevrijder John A. Henle 

 

1049  Foto’s van Bill Wills van het 86th Anti-Tank Regiment 340th Battery en van een groep soldaten te  

 Hamburg, mei 1945, met daarop Fred Jackson, Harry Moult, Tom Worthington, Fred Collie en  

 Tony Butter, z.j. en 1945 2 stukken 

 

         NB: niet allen staan in de lijst van inv.nr. 130 
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1057  Correspondentie tussen Luc van Gent en John Phillips Downs van het 86th Anti-Tank Regiment  

 340th Battery, 1985-1987 en 1991 1 omslag 

 

1055  Brief door John Evans van het 61st Field Regiment 59th Army Group Royal Artillery (AGRA) met  

 als bijlage hoofdstuk 7 ‘On from the end’ uit het gedrukte werk The 59th (Staff(ord)s(hire))  

 Division, 1987 2 stukken 

 

1046  Correspondentie tussen Luc en Agnes van Gent en Dicky Hosgood van het 86th Anti-Tank  

 Regiment 129th Battery, 1987 1 omslag 

 

        NB: hij staat niet op de lijst genoemd in inv.nr. 130 

 

1047  Brief met verslag van de gevechten in oktober 1944 door John A. Henle van het 86th Anti-Tank  

 Regiment 340th Battery, 1987 1 stuk 

 

1048  Correspondentie tussen Luc van Gent en anderen en Keith Wills over de belevenissen van  

 diens vader William ofwel Bill Wills van het 86th Anti-Tank Regiment 340th Battery, 1987-2004 

  1 omslag 

 

        NB: Bill Wills staat niet op de lijst genoemd in inv.nr. 130 

 

1051  Brief door Ken Watts van het 86th Anti-Tank Regiment met zijn ervaringen uit oktober 1944, ca  

 1987 1 stuk 

 

1052  Verslag van Operatie ‘Alan’ van de acties van het 86th Anti-Tank Regiment, ca. 1990 1 stuk 

 

 

4.22 116th Light Anti-Aircraft Regiment Royal Artillery 
 

1245  Foto’s van het 116th Light Ant-Aircraft Regiment Royal Artillery of 6th Royal Welch Fuseliers bij  

 het gevangennemen van Duitsers in de polders bij de Engelenseweg tussen 28 en 31 oktober  

 1944, z.j. 2 stukken 

 

          NB: vier foto’s of twee bladen geplakt; kopieën van IWM B11585 en B11588 

 

1247  Foto’s van de onder gelopen polder aan de Engelenseweg en het vernielde sluisje Engelen bij  

 de Bossche Sloot, z.j. 1 stuk 

 

          NB: twee foto’s op een blad geplakt; kopie van IWM B11591 

 

930  W. (Walter), E.H., The Story of D Troop 381/116 (R.W.) L.A.A. Regiment R.A. at ’s-

Hertogenbosch, 27th-30th October, 1944, gedrukt en met schetsen, z.j. Kopie 1 stuk 

 

1056  Hoofdstukken uit boeken over de geschiedenis van het 116th Light Anti-Aircraft Regiment Royal  

 Artillery (LAA) tijdens de slag om de stad, z.j. Kopieën 2 stukken 

 

914  Brief door Evan Hughes waarin deze meldt dat bevrijder Eric Corbett een kopie van een brief 

van Jan H. Vromans had gevonden en dat hij (Evan) twee kopieën heeft van de War Diary van 

het ‘116 LAA rgt R.A.’ van oktober 1944 met de opmars naar Nuland, ’s-Hertogenbosch en Oss 

en omstreken, 1997 3 stukken 
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4.23 Highland Division 
 

1062  War Diary van 1 tot en met 8 november 1944 van de 51th Highland Division Head Quarters 154th  

 Infantry Brigade van de acties in en rond ’s-Hertogenbosch, z.j. Kopie 1 stuk 

 

       NB: kopieën van WO 171/680 123469 

 

1063  War Diary van 1 tot en met 30 november van de 71st Highland Division 7th Battalion Argyll &  

 Sutherland van de acties onder andere in Orthen en Empel, z.j. Kopie 1 stuk 

 

       NB: kopieën van WO 171/1263 123265 

 

1064  Patrol Report van de verovering van Empel op 6 november 1944 door de 71st Highland Division  

 7th Battalion Argyll & Sutherland met foto’s van de oorlogsgraven in (nu) Oud-Empel van de  

 aldaar op 5 november 1944 gesneuvelde K.B. Alcock en latere bezoeker bevrijder Peter Head,  

 z.j. Kopieën 2 stukken 

 

       NB: kopie van WO 171/1263  

 

1065  Intelligence Summary nrs 271, 272 en 273 van 25 tot en met 27 oktober van de 51th Highland  

 Division van hun acties rond Vught, ’s-Hertogenbosch en Tilburg, z.j. Kopieën 3 stukken 

 

       NB: kopieën van WO 171/529 97965 

 

1066  War Diary van 1 november tot en met 7 november 1944 van de 51th Highland Division 5th  

 Battalion The Black Watch van de acties in en rond de stad, z.j. Kopieën 2 stukken 

 

      NB: kopieën van WO 171/1266 123256; bijgevoegd was een ander dagboekverslag van  

          onbekend wie 

 

1069  Hoofdstukken uit een boek over de geschiedenis van de 51th Highland Division over acties in  

 en rond ’s-Hertogenbosch, met een foto van het optreden van de Camerons Band (‘Massed  

 Pipes and Drums’) op de Parade eind 1944, z.j. Kopieën 1 omslag 

 

1061  Hoofdstukken uit boeken over de geschiedenis van de 51th Highland Division 5th Battalion The  

 Black Watch uit 1950, 1988 en 1989 van de acties rond de stad, z.j. Kopieën 3 stukken 

 

1058  Salmond, J.B. The History of the 51st Highland Division (London, 1953), 184-193, z.j. Kopie 

  1 stuk 

 

965  Stukken betreffende de zoektocht naar Ronald Hyde Urquhart van het Cameron Highlanders  

 Regiment, met foto uit de oorlog van Urquhart en zijn manschappen, 1983-1987  1 omslag 

 

1067  Hoofdstukken uit boeken over de geschiedenis van de 51th Highland Division Queen’s Own  

 Cameron Highlanders van de acties in Zuid-Nederland, z.j. Kopieën 2 stukken 

 

1072  Brieven aan Luc van Gent door Cor Langenberg te London die bevrijder Derek Lawton van The  

 Black Watch tevergeefs aanmeldt voor de reünie van 1985; met een brief van Lawton met zijn  

 herinneringen, 1984-1985 3 stukken 

 

1171  Foto van oorlogsgraven van de bevrijders van de 1st Highland Light Infantry op hoek van de  

 Heiweg/Dorpstraat te Nuland en het monument dat daar later is geplaatst, z.j.  2 stukken 
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 NB: een foto is opgeplakt 

 

1075  Stukken betreffende het 5th Battalion Seaforth Highlanders, 1994 en 1998 1 omslag 

 

1074  Brieven door Luc van Gent aan veteranen waarin hij vraagt om informatie over diverse leden  

 van de 5th Battalion Seaforth Highlanders: N.N. Walford, N.N. Davidson, Leslie Wilson, Richard 

  Fleming, N.N. Davidson (Company Sergeant-Major), Hughie McLeod, 2001. Kopieën  1 omslag 

 

 

4.24 Lake Superior (Motor) Regiment (Canada) 
  

1070  Stukken betreffende het Canadese Lake Superior Regiment (Motor) Regiment dat betrokken  

 was bij de bevrijding van Empel en Rosmalen, met foto’s van bevrijders die een te waterlating  

 van een amfibievoertuig bij Crevecoeur bijwonen, 1988 1 omslag 

 

1071  Fort Crevecoeur bevrijd in december 1944. Vertaling door Luc en Agnes van Gent van de  

 pagina’s 226-228 uit het boek In the face of Danger van de geschiedenis van het Lake Superior  

 Regiment, met luchtfoto’s uit die tijd en foto’s door Theo van de Zande van een maquette van  

 Crevecoeur gemaakt door Harrie van Kessel, z.j. Kopieën 1 omslag 

 

1359 Briefwisseling van Luc en Agnes met Mike en Helen Warrington in Canada over Bobby  

 Marsh, Mrs Hawkins, David Gorowny Williams en H.C.M. Taudin-Chabot, 1995-1996 1 omslag 

 

 NB: het is niet helemaal duidelijk of deze Canadezen bij dit Regiment dienden 

 

 

4.25 1/5 Queen’s (Royal West Surrey) Regiment 
 

1004  OO. No.1. Op. ALLAN 22 0ct 44. ‘Operation Order’ voor de 1/5 Queen’s met informatie nodig  

 voor de aanval op de stad, z.j. Kopie       1 stuk 

 
 

4.26 Overige stukken en foto’s betreffende Operatie ‘Alan’  
 

1158  Foto’s van het zoeken naar en onklaar maken van ‘Holzminen’, houten landmijnen, nabij  

 Nuland, z.j.  2 stukken 

 

 NB: foto’s van het IWM B11192 en B11193, op twee bladen geplakt 

 

1163  Foto’s van gevangengenomen en marcherende Duitsers nabij de spoorlijn bij De Vliert, te Oss  

 en de molen te Nuland, z.j. 2 stukken 

 

 NB: foto’s van het IWM B11196 en B11150, opgeplakt op twee bladen 

 

1166 Foto’s met enkele negatieven van oprukkende bevrijders en tanks in de Runrotstraat (later  

 Pastoor Van de Kampstraat) nabij de boerderij van Van der Doelen en de situatie aldaar in  

 1968, z.j. 3 stukken 

 

 NB: foto’s van het IWM B11152 en B11151, opgeplakt op twee bladen 

 

1168  Foto’s met een negatief van de in 1944 kapotgeschoten en later herbouwde kerk van Nuland,  

 z.j.  2 stukken 
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 NB: foto’s opgeplakt op een blad 

 

74 Stukken betreffende het onbedoelde bombardement van de Graafseweg op 22 oktober 1944,  

 met het verhaal van Typhoonpiloot Roy Vaughn Smith, met kopieën van het WO 171/554 en  

 van een spionageverslag door de Albrecht Groep, z.j. en 2008  1 omslag 

 

127 Foto’s uit 1944 van de Baselaarstraat 17 en 19 met daarop ook afgebeeld in de achtertuin  

 bevrijders van de 4th Welch A-company, van wie genoemd N.N. Harrington, Jock N.N., N.N.  

 Daniels, N.N. Pallett, N.N. Gilmour met een brief van Luc van Gent aan Albert Victor Lovibond  

 met informatie over deze foto’s en een brief van ? die zich enkele namen nog herinnert, z.j.  

   4 stukken 

 

 NB: drie foto’s opgeplakt op twee bladen 

 

89 Losse stuken betreffende herinneringen aan de bevrijding; een dankbrief van Majoor Llewellyn  

 C. Thomas 7th Brigade Royal Welch Fuseliers aan het hoofd van het postkantoor, foto’s van de  

 Wandelsportvereniging van de PTT 1939; van mogelijk de Binnenlandse Strijdkrachten z.j.; van  

 Sybranda Burg en G. van N.N., beiden uit de Verwersstraat 1944; van de vrachtwagens in de  

 Kerkstraat ten behoeve van de actie “Zuid Helpt Noord” 1945; van een oefening van de BB (?)    

 in een verwoest pand z.j.; diverse foto´s van onder andere de Kerkstraat, groepsopname  

 Binnenlandse Strijdkrachten z.j., z.j. 1 omslag 

 

1255 Foto uit januari 1945 van schaatsende personen aan de Zuidwal, gadegeslagen door twee  

 Nederlandse? soldaten, z.j. 1 stuk 

 

 NB: foto opgeplakt; kopie van IWM B13179 

 

1258 Foto’s van 29 oktober 1944 van een groep Duitse krijgsgevangenen lopend richting Oostwal  

 onder bekijks van Bosschenaren, de rij verwoeste panden aan de Zuid-Willemsvaart tussen de  

 Hekellaan en de Hinthamerstraat en van de verwoesting aan de Binnenhaven ter hoogte van  

 het Waaigat, Achter de Vergulde Truffel, z.j. 1 stuk 

 

 NB: drie foto’s op een blad geplakt 

 

1259 The Sphere van 18 november 1944, 210-213 met een foto van de Brede Haven vanaf de hoek  

 met de Visstraat richting noorden met pratende burgers en oorlogsschade, net na de strijd en  

 van de Sint-Jan met links een pand dat er in werkelijkheid nooit stond met daarvoor mensen in  

 niet-Brabantse klederdracht, 1944  1 stuk 

 

 NB: zie ook inv.nr. 1224 

 

1260 Foto’s uit het voorjaar van 1945 van oefeningen met een Duck, een amfibievoertuig, bij de  

 Limietlaan/Pettelaarseweg en uit eind 1944 van ondergelopen land bij de Pettelaarseweg  

 met op de achtergrond de Sint-Cathrienkerk, z.j. 8 stukken 

 

 NB: een foto op een blad geplakt; kopieën van IWM B13514-9 en B11446-7 

 

70 Luchtfoto’s gemaakt in april, september, oktober, november en december 1944 van  

 ’s-Hertogenbosch en de omliggende gebieden, afkomstig van de University of Keele en de  

 Topografische Dienst Emmen, met beschrijving van de locatie en soms troepenbewegingen of  

 andere bijzondere gebeurtenissen, met een toegang, z.j.   1 omslag 
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 NB: op de achterkant van sommige foto’s staat een sticker van de Stichting October ‘44 

  

71 Luchtfoto’s van de stad en van het station, waarvan één achter op de naam van Brigadier C.W.  

 Griffin, z.j.  3 stukken 

 

73 Foto’s van de verwoestingen in 1944 door oorlogshandelingen in Den Bosch en van  

 oorlogsgraven van onbekende Duitsers aan de Ophoviuslaan, afkomstig “van Jan Slotemaker, 2  

 juni 1989”, z.j. 1 envelop 

 

 67  Reproducties van foto’s genomen tijdens de bevrijding die in de Welsh Room in het Stadhuis 

waren tentoongesteld, met een lijst met beschrijvingen, z.j. 1 omslag 

 

1267 Foto uit de winter van 1944-145 van het kerkhof te Orthen met graven van bevrijders en een  

 man die bij een graf staat, z.j. 1 stuk 

 

 NB: kopie van IWM B13831 

 

1172  Foto’s van een ‘Flail Tank’, een Cromwell tank die met een soortdorsvlegels uitgerust  

 landmijnen onschadelijk maakt en van het kruispunt nu Graafseweg/Grobbedonklaan, toen  

 Pijnappelstraat/Lagelandstraat in 1944?, z.j. 1 stuk 

 

 NB: foto’s op een blad geplakt 

 

1173  Foto’s van de gevolgen van de bominslag aan de Graafseweg op 22 oktober 1944, van een  

 plaquette herinnerend aan de 29 slachtoffers, met een situatieschets van de inslagen en met  

 een foto van de kapotgeschoten politiepost aan het Muntelbolwerk, z.j.  2 stukken 

 

 NB: twee foto’s opgeplakt op een blad  

 
1209  Foto’s van vernielde Duitse personenauto’s, waaronder die van Gen.-Lt. Neumann nabij diens  

 hoofdkwartier in de Seringenstraat, z.j. 2 stukken 

 

 NB: op twee bladen geplakt; kopieën van het IWM B11385 en B11386 

 

1211  Foto’s genomen net na de gevechten nabij het geraakte café Boerke van Osch aan de  

 Graafseweg 196 met daarop Jan van Parijs die een paard vilt, een gedode Duitse soldaat en  

 enkele door de Duitsers achtergelaten boerenkarren, z.j.  3 stukken 

 

 NB: op drie bladen geplakt; kopieën van het IWM B11340, B11343 en B11344 

 

1213 Foto van de Graafseweg, nu Rubensstraat met achtergelaten Duits geschut (Flak 88m?)  

 en richting stad lopende bevrijders, z.j.  1 stuk 

 

 NB: foto van de Times Newspapers Ltd; opgeplakt 

 

1224 Foto’s van de verwoestingen van het dak van het bisschoppelijk paleis, van de  

 telefooncentrale in de huidige Prins Bernardstraat en van de Sint-Jan met links een rookpluim  

 uit het pand ‘Lohengrin’ en van een tekening door W.G. Withaker voor het blad The Sphere,  

 18 november 1944 van de Sint-Jan met links een gebouw met dames in onjuiste klederdracht,  

 z.j.  3 stukken 

 

 NB: zes foto’s op drie bladen geplakt; zie ook inv.nr. 1259 
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1225 Voorpagina van de Evening Express van woensdag 25 oktober 1944 met als kop: Most of 

 Hertogenbosch in Allied Hands, z.j. Kopie  1 stuk 

 

1228  Foto van het uitgebrande pand van restaurant Lohengrin aan de Markt na de bevrijding, z.j. 

  1 stuk 

 

 NB: op een blad geplakt 

 

1229 Foto door Mia van Belkom van de ravage in het blok op de Markt, vanuit de Markt gezien, z.j. 

  1 stuk 

 

 NB: op een blad geplakt 

 

1230 Foto’s door Catootje Verhees vanuit haar huis aan de Hinthamerstraat 73 van de galerij  

 tegenover haar huis waarin eerst Duitsers zich verschansten en even later bevrijders, z.j.  

  2 stukken 

 

 NB: op twee bladen geplakt 

 

1231 Foto’s door Herman van der Vaart vanuit zijn huis aan de Hinthamerstraat 52 van bevrijders in 

 gevechtsmodus aan de overkant van de straat, van een M10 Tank Destroyer die vanuit de  

 Nieuwstraat de Hinthamerstraat inrijdt richting Markt en van een Bren Gun Carrier, z.j.   

  2 stukken 

 

 NB: vijf foto’s op twee bladen geplakt 

 

1232 Foto’s door Catootje Verhees die foto’s maakte van door de Hinthamerstraat naar de Markt  

 oprukkende bevrijders en Bren Gun Carriers met toekijkende burgers, z.j. 1 stuk 

 

 NB: drie foto’s op een blad geplakt 

 

1234 Foto van drie jonge vrouwen, onder wie R. Meyer en Truus Dederen bij een Bren Gun Carrier  

 en twee bevrijders onder wie John Smith in de Torenstraat op 26 oktober 1944, z.j.  1 stuk 

 

1238 Foto’s van de vlammenwerper van Lt. Ian Sherriff in actie bij het Essostation op het 

 Heetmanplein, met foto van zijn bemanning, z.j. 1 stuk 

 

 NB: drie foto’s zijn op een blad geplakt; een foto is van het IWM B11381 

 

1250 Foto van Fotopersbureau ‘Het Zuiden’ van een geïmproviseerde herdenkingsdienst op 2  

 november 1944 aan de Van der Does de Willeboissingel bij de graven van drie soldaten van het  

 7th Royal Welch Fuseliers: Frank Williams, Henry Wilsea en James Pendlebury in aanwezigheid  

 van Pater Capucijn Evangelista de Rooy, Elisabeth van Delft en haar dochters Henriette en  

 Annemarie, Helena van Esch, mw. Van Esch-de Leyer en Jos van Agt, z.j.  1 stuk 

 

 NB: twee foto’s op een blad geplakt 

 

1265 Foto’s van het opruimen door bevrijders van een boom die de Pettelaarsweg verspert, z.j.  

   2 stukken 

 

 NB: twee foto’s op twee bladen geplakt; kopieën van IWM B11450 en 11451  

 

1266 Foto van een bevrijder die de voet van een Duitse krijgsgevangene verzorgt, z.j.  1 stuk 
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 NB: op een blad geplakt; kopie van IWM B11616 

 

1268 Foto van 28 oktober 1944 van een Churchilltank aan vermoedelijk de Oranje Nassaulaan met  

 daarop en omheen staand Dré Teulings, Cees Teulings, Christien de Goey, Corrie van  

 Laarhoven, mevrouw Dony met baby, Carle Teulings Jr en Sr, z.j.  1 stuk 

 

 NB: op een blad geplakt 

 

1270 Foto’s van 31 oktober 1944 van de omgeving van de verwoestingen van de Grassofabriek, van  

 de spoorlijn over de Dieze met op de achtergrond Grasso, Michelin en Veemarkt, z.j.  3 stukken 

 

 NB: drie foto’s op drie bladen geplakt 

 

1272  Foto’s van een door de Duitsers achtergelaten Sturmgeschütz bij het postkantoortje aan de  

 Bosveldweg met daarbij en erop bevrijders en burgers, z.j. 2 stukken 

 

 NB: twee foto’s op een blad geplakt 

 

1273 Foto’s van een brandend station en het verwoeste café-restaurant Du Commerce aan het  

 Stationsplein, z.j. 1 stuk 

 

 NB: twee foto’s op een blad geplakt 

 

1274  Foto vanaf een verwoest perron met een telefooncel uitkijkend op de Drakenfontein en een foto  

 van Fotopersbureau ‘Het Zuiden’ van het verwoeste Stationsplein, z.j.  2 stukken 

 

 NB: twee foto’s op een blad geplakt 

 

1275 Foto’s van de verwoestingen tussen café-restaurant Du Commerce kijkend naar de Sint- 

 Leonarduskerk, de vernielde kerk zelf, het Emmaplein met het gebouw van Fotopersbureau ‘Het  

 Zuiden’ en de Meisjesschool, Brugplein, Piet Roodnat die de verwoesting van de Leonardus  

 zag en van de achterzijde van de Koninginnelaan, z.j. 5 stukken 

 

 NB: tien foto’s op vier bladen geplakt; afkomstig van Fotopersbureau ‘Het Zuiden’ en 

 S. Vonk te Rosmalen 

 

1243 Foto van de kapotte Wilhelminabrug, eerder de Stationsbrug geheten, vlak na de strijd,  

 zichtbaar is tevens de Baileybrug, met een ansichtkaart van de brug en de Stationsstraat met  

 het station en foto’s van de vernielde bovenverdieping van garage Putters aan de Stationsweg,  

 z.j.  2 stukken 

 

 NB: vier foto’s op twee bladen geplakt 

 

1174  Foto’s van vernield of buitgemaakt Duits geschut, soms met gesneuvelde soldaten, z.j. 

   3 stukken 

 NB: foto’s van het IWM B11253, B11252 en B11254; opgeplakt op drie bladen 

 

1175  Foto’s van bevrijders in actie bij de spoorlijn nabij Rosmalen op 23 oktober 1944, z.j.  4 stukken 

 

 NB: foto’s van het IWM B11255-9, op vijf bladen geplakt 

 

1176  Foto’s, situatieschets en een lijst van namen van bewoners van huizen aan de toenmalige  
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 Rijksweg te Hintham, alwaar vele door eigen vuur gewonde Duitsers werden verzorgd, z.j. 

   3 stukken 

 

 NB: foto’s opgeplakt   

 

1177  Luchtfoto van de brandende boerderij van Van de Westelaken nabij het spoor te Rosmalen, z.j. 

 1 stuk 

 

 NB: foto van het IWM B01242 

 
1208  Foto’s van deels gewonde Duitse soldaten onder toezicht van de bevrijders op weg naar  

 Coudewater voor medische verzorging, z.j. 4 stukken 

 

 NB: op vier bladen geplakt; kopieën van het IWM B11266, B11263, B11268 en B11267 

 

94 Foto’s van een bijeenkomst van kinderen en ouders in het Casino, 1945 3 stukken 

 

 NB: drie foto’s op twee bladen geplakt; kopieën van het IWM B15478-80 

 

95 Lijst van foto’s, 1-126/127 van Bossche, maar ook uit andere steden, van  

 oorlogsgebeurtenissen, z.j. 1 stuk 

 

 NB: niet vermeld waar de afbeeldingen zijn, wel of er negatieven zijn 

 

1246  Foto’s van kinderen, onder wie Toosje van Hoek (later mw. Van Ham-Van Hoek) en het zoontje  

 van toneelspeler Jo van Erp in de Sint-Eloystraat spelend op 28 oktober 1944 met het zand en  

 stenen na de strijd, z.j. 2 stukken 

 

 NB: drie foto’s op twee bladen geplakt; kopieën van IWM B11516-8 

 

 

4.27 Aan Operatie ‘Alan’ deelnemende bevrijders  
 

130-870 Stukken betreffende de (gesneuvelde) bevrijders en deelnemers aan Operatie ‘Alan’, ca. 

1940-2009 741 omslagen 

 

NB1: Agnes van Gent had per legeronderdeel per bevrijder of gesneuvelde een collage van  

een of twee pagina’s gemaakt, soms van foto’s van uit de oorlog en/of van latere datum, van  

zijn aanwezigheid bij een van de herdenkingen, met andere bevrijders en met het gastgezin,  

fragmenten van brieven soms met herinneringen aan oktober 1944, knipsels uit  

Nederlandse, Welsh of Engelse kranten en andere info. Ze had de collages opgenomen in  

13 ‘scrap books’ ofwel losbladige ordners. In de NADERE TOEGANG, zie de pdf, staat de 

naam van de bevrijder van wie er een collage aanwezig is  

NB2: Agnes nummerde de plakboeken van 1 tot en met 9A. Deze boeken worden ook  

genoemd in NL-HtSA Archiefnummer 0790 Stichting October ’44 te ’s-Hertogenbosch,  

(1975)1983-2006, inv.nr. 108 (voorlopig) 

NB3: de lijsten zijn waarschijnlijk niet compleet; in deze inventaris worden soldaten genoemd  

die niet op de lijsten staan 

               NB4: de lijsten bevatten de namen van de manschappen van de volgende legeronderdelen.  

      De nummers verwijzen naar het dossiertje dat van elk van hen aanwezig is:  

130-200 Boek 1 Reconnaissance en 53rd Wels Division Head Quarter 

  201-292 Boek 2 Royal Artillery (=RA) Head Quarters; 81st, 83rd, 133rd Field Regiment RA;  

                71st en 86th Anti-tank Regiment RA; 116th Light Infantry Aircraft Regiment    
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                RA; 1st en 53rd Heavy Regiment AGRA; 68th en 72nd Medium Regiment 

  293-341 Boek 3 Royal Engineers 244th, 282nd Field Company; 53rd Welsh Division Signals  

  342-398 Boek 3A 71st Infantry Brigade 1st Battalion Oxfordshire and Buckinghamshire (Ox & 

                Bucks) en 4th Royal Welch Fusiliers 

  399-459 Boek 4 158th Infantry Brigade 1st Battalion The East Lancashire Regiment 

  460-512 Boek 5 158th Infantry Brigade 1/5th Welch Regiment  

  513-578 Boek 6 158th Infantry Brigade 7th Battalion Royal Welch Fusiliers 

  579-629 Boek 7 160th Infantry Brigade HQ, 160th Infantry Brigade: 6th Royal Welch Fusiliers; 

                160th Infantry Brigade: 4th Battalion Welch Regiment 

  630-675 Boek 7A vervolg boek 7 

  676-714 Boek 8 160th Infantry Brigade 2nd Battalion Monmouthshire Regiment 

  715-766 Boek 8A 1st The Manchester Regiment; Royal Army Service Corps; Royal Corps  

       Electricity and Mechanics England; 53rd Welsh Division Provost Company; Royal 

       Army Medical Corps 

  767-825 Boek 9 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards; 1st East Riding Yeomanry; 141st  

                Regiment; Royal Armoured Corps (The Buffs) 

  826-870 Boek 9A vervolg boek 9 
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5 Operatie ‘Orange’  
 

1323 War Diary van 1 tot en met 30 april 1945 van de gevechtshandelingen rond Hedel door het 30e  

 Battalion Royal Marines, z.j. 1 omslag 

 

 NB: kopieën van ADM 2021/123 

 

1324 War Diary van 22 tot en met 30 april 1945 van de gevechtshandelingen rond Hedel door het   

 28e Battalion Royal Marines, z.j. 1 stuk 

 

 NB: kopieën van WO 171/4616  

 

1325  Operation ‘Orange’, verslag van de gevechtshandelingen rond Hedel van 22 tot en met 25 april  

 1945, z.j. Kopieën 1 stuk 

 

1326  Operational Order No. 1 voor de commandant van de ‘Royal Netherlands Brigade ‘Prinses  

 Irene’ inzake de acties eind april 1945 te Hedel en het contact maken met de 30th Battalion  

 Royal Marines, met amendement op de Operational Order “Maas” van 13 april 1945, z.j.  

 Kopieën 2 stukken 

 

1328 Netherlands District Int(elligence) Sum(mary) van 21 tot en met 25 april 1945 en andere  

 frontrapporten en -verslagen van de strijd rond Hedel, z.j. Kopieën 1 omslag 

 

 NB: kopieën van WO 171/4616 en ADM 202/120 

 

1330  Dagboek van 31 juli 1944 tot en met 6 mei 1945 door de commandant van de KNB “Prinses  

 Irene”, F. Loringh van Beek, z.j. Kopie van een afschrift van een uittreksel 1 stuk 

 

62  Correspondentie en kopieën uit het archief van de War Office en van de Prinses Irene Brigade  

 over Operatie ‘Orange’ die in 1945 had moeten leiden tot verovering van de Bommelerwaard,  

 z.j.  1 omslag 

 

       NB1: kopieën van WO 171/4662  

        NB2: zie ook inv.nrs. 119 en 1321 

 

1321 Reacties op en correspondentie met tal van getuigen en betrokkenen over de notitie van Luc: 

De nutteloze strijd om de Bommelerwaard 23-24-25 april 1945. Een nader onderzoek. De 

aanval op de Bommelerwaard door de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en de 

Britse 116e Brigade Royal Marines op 23-24-25 april 1945 en de Battle Field Tour van deze 

Operatie ‘Orange’ welke rondreis door Luc in 2003 is georganiseerd, 1993-2006 1 omslag 

 

 NB: zie ook inv.nrs. 62 en 119 

 

1322 Verslagen door militairen van de Brigade ‘Prinses Irene’ F. Loringh van Beek, A.A.  

 Paessens, E.J. Baron van Voorst tot Voorst, A.A.M. Driebeek, D. de Bruin, Jhr. M.L. de Brauw,   

 G.J. Kers, B. Hillebrand, R. Huizinga, D.J. Rueb, onbekend, D.A. van Hilten, kapitein Fack en  

 Jk. M. Bottema van de gevechtshandelingen rond Hedel en Ammerzoden eind april 1945,  

 opgesteld in de jaren 1946-1951, z.j. Kopieën, getypt 1 omslag 

 

 NB: volgens mee gekopieerd stempel kopieën van de Sectie Militaire Geschiedenis (van het  

 ministerie van Defensie) Bureau-DC codenr. 605/xx 

 

1327 Hoofdstukken en passages betreffende de strijd rond Hedel uit Nierstrasz, V.E. Koninklijke  
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 Nederlandse Brigade Prinses Irene, (Den Haag 1959), z.j. Kopieën 1 omslag 

 

1331 Artikelen of hoofdstukken uit (soms Engelse) boeken, kranten en tijdschriften geschreven door 

 ooggetuigen of betrokkenen over de militaire strijd in de Bommelerwaard, te Hedel en Alem,  

 door Luc en Agnes van Gent verzameld en gekopieerd, z.j.   1 omslag  

 

 NB: in de correspondentie opgenomen in inv.nr. 1329 wordt soms naar deze artikelen verwezen 
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6 Bezetters, sympathisanten en collaborateurs 
 
 

6.1 Duitse bezetting en bezetters 
 

82 Kriegstagebuch des ‘Kampfkommandanten Hertogenbosch door Oberst Dewald’ van 17  

 september-4 oktober 1944, met twee bijlagen, z.j. Kopie van het manuscript 1 omslag 

 

 NB: zie voor origineel NL-HtSA Archiefnummer 0236 Collectie Tweede Wereldoorlog, 1930- 

    1947(1970), inv.nr. 82 

 

105 Foto’s van ca. voor 1940 van het gezin Kloppenburg-Albrechts, bij wie in de Kamperfoeliestraat 

Gen.-Lt. Neumann was ingekwartierd, z.j. 1 envelop 

 

1155 Foto’s van het station tijdens WO II en van door Duitsers tot zinken gebrachte boten nabij de 

 Michelinfabriek, z.j. 1 stuk 

 

 NB: twee foto’s op een blad geplakt 

 

109 Brief door J. van Doorn te Willemstad met als bijlage een lijst met naam en rang van te 

 IJsselstein begraven en in ‘s-Hertogenbosch Duitse gesneuvelde militairen, 1991  1 stuk 

 
96 Stukken betreffende de zoektocht naar Willi Wiehrl, die Luc en Helwig Heidt  

 ondernamen mede naar aanleiding van een verzoek van bevrijder Merlin Jones, die van  

 deze in het Reichswald gevallen Duitser een brieventas had meegenomen, om uit te vissen  

 of die geretourneerd kon worden, 1995-1996 1 omslag 

 

97 Stukken betreffende en foto’s van Rudolf Schott (1912-2004), lid van de staf van de 712.  

 Infanterie-Division, zijn herinneringen uit de periode zomer 1942 tot en met zijn  

 gevangenneming bij Berlijn op 29 april 1945, 1989-2004 1 omslag 

 

98 Stukken betreffende en foto’s (onder andere met Erwin Rommel, Kesselring en van Von  

 Rundsted) van Friedrich Wilhelm Neumann (1889-1975); kopie dossier betreffende de  

 behandeling van notaris Mijs uit Oostburg in 1942, waarbij Neumann als toenmalige  

 commandant van het aldaar in Zeeland gelegerde eenheid een rol speelde; kopie van een  

 door Neumann geschreven verklaring over de persoonswisseling met SS’er Erich Naumann  

 waardoor hij langer heeft vastgezeten direct na de oorlog; kopieën van enkele dagorders,  

 foto’s van zijn dochter Ursula en van zijn graf, ca. 1942-ca. 1992 1 omslag 

 

1215  Foto’s van Gen.-Lt. Neumann en van de Jasmijnstraat, alwaar op 5 oktober 1944 Luc van  

 Gent door Neumann werd verhoord over het ruilen van een missaal maar met boerenkool en  

 boter werd heengezonden, z.j. 1 stuk 

 

 NB: beide foto’s op een blad geplakt; de foto van Neumann is kennelijk een officieel portret uit 

het Bundes Archiv; het verhaal van Luc staat bij de foto van de Jasmijnstraat vermeld 

 

83 Stukken betreffende de 712. Infanterie-Division en de voortgang van de strijd, waaronder  

 originele doorslagen en kopieën van stukken uit WO II, later gedrukte en gekopieerde 

 dagrapportages Kriegsberichter of Gefechtsberichter, z.j. 1 omslag 

 

99 Lijsten van namen, rangen, geboortedata en functies van officieren van de 712. Infanterie- 

 Division, z.j. Kopieën 1 omslag 
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100 Correspondentie met, herinneringen aan 1944 door en foto’s van bezetter Franz M. Kopka te  

 Brühl van de Panzer-Jäger-Abteilung 559, en diens contacten met bevrijder Ian Sheriff uit  

 Newton Ferrers (VK), 1996-1998  1 omslag 

 

 NB: zie ook inv.nr. 1239 

 

101 Stukken zoals met diens zoon Helwig Heidt afgestemd, betreffende Karl-Hermann Heidt, die  

 op 3 oktober 1944 is gesneuveld op Coudewater en begraven te IJsselstein; met een kopie  

 van een brief van het Bossche Stadsarchief met uittreksels van dagboeken van Dr. H.  

 Schade, geneesheer te Coudewater en de ‘Anstaltverwaltung’ uit 1944; afdrukken van foto’s  

 van Karl-Hermann en zijn familie ca. 1940, 1991-1996 1 omslag 

 

NB: zie voor meer informatie over dr. Schade Archiefnummer 1036. Van de verschrikkingen die 

hij direct na de oorlog meemaakte als zogenaamde collaborateur is een gedramatiseerde video 

gemaakt; ook is het relaas over hem in Rosmalla Extra verschenen: Hoofs, Jan, ‘Het drama-Dr.  

H. Schade’ in: Rosmalla, maart 1997, 1-32 

 

102 Brieven aan Hedwig Heidt, Luc van Gent, Ferdi Möller door bezetter Walter Kuhlmann te  

 Mittelschmalkalden en een foto van hem als soldaat, met diens herinneringen aan onder  

 andere Sluis 0 in oktober 1944, 1991-1993. Kopieën en doorslagen                              2 stukken  

 

103  Foto’s van bezetters Walter Kuhlmann, Fritz Schneider en Ferdi Möller, net als Franz Kopka  van 

 de 712. Division Panzer-Jäger-Abteilung, onder andere te Hintham en te Coudewater, 1991- 

 1992  1 envelop 

 

104 Foto van Oberst Rudolf Wüst (1893-1970), commandant van het Grenadier Regiment 745, ca.  

 1940 1 stuk 

 

107  Foto van de staf (?) voor het hoofdkwartier aan de Seringenstraat 1 van de 712. Infanterie-

 Division met onder andere Major Friedhart Graf von Hochberg, Hauptmann Karl Berthenrath  

 en Gen.-Lt. Neumann, vermoedelijk op 16 oktober 1944 toen de laatste het Ridderkruis van  

 Maarschalk Model ontving, met correspondentie hierover met dochter Ursula Neumann, 1993 

  4 stukken 

 

106 Correspondentie met bezetter Wilhelm Ganser, 1992-1993 1 omslag 

 

60 Brief door Luc van Gent aan Ursula Neumann, dochter van Gen.-Lt. Neumann, waarin het  

 verhaal van Nol van Dijk over het mogen halen van medicijnen met toestemming van de  

 generaal, 1989 1 stuk 

 

79 Stukken betreffende de zoektocht naar de nazaten van de ‘uiterst korrekte’ Major Repp,  

 2000-2001 2 stukken 

 

90 Stukken betreffende de zoektocht naar Gefreiter Fritz Weisz, de natuurlijke vader van de in  

 1945 geboren Barbara Maria Albertus-Van de Runstraat die werd erkend door de echtgenoot  

 van haar moeder Jinke/Jenneke Veenstra, N.N. van de Runstraat, 1991-1992 en 2006 1 omslag 

 

119 Stukken betreffende de zoektocht door zijn zonen naar de plaats en omstandigheden van het  

 sneuvelen tijdens Operatie ‘Orange’ van Burghart Arlow van het 951. Grenadier Regiment op 23  

 april 1945 te Kerkdriel, 2010 1 omslag 

 

 NB: zie voor Operatie ‘Orange’ ook inv.nrs. 62 en 1321 
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123 Lijst van namen, adressen, gezinsgrootte, militaire dienstnummers en eventueel Duitse  

 organisatie van mannen die als ‘fout’ zijn gekwalificeerd, ingedeeld in groep ‘Centrum’, groep  

 ‘Muntel’, groep ‘’t Zand’, groep ‘Watertoren’, z.j. Kopieën 4 stukken 

 

 NB: erop is geschreven: ‘Biss(choppelijk?) Archief doos 5 WOII’ 

 

1130 Nahkampftage. Staten van rangen, namen en data van soldaten die die mogelijk in konvooi of  

 per trein reisden, ca. 1944 1 stuk 

 

 NB: relatie met ’s-Hertogenbosch is niet helder 

 

1131  Gefechtsmeldung en Abschussmeldung. Oningevulde formulieren voor het melden van  

 gevechtshandelingen en van neergeschoten vliegtuigen, ca. 1942 2 stukken 

 

1132 Hilten, Gen. Maj. van, ‘c. De gevechten van het Duitse LXXXVIIIe legerkorps in West Noord- 

 Europa’, in: Van capitulatie tot capitulatie, (z.p., z.d), 192-195 met drie plattegronden, z.j. Kopie 

   1 stuk 

 

1133 Boetticher, Adalbert von, Der kampfeinsatz der 712. Division im Zeitraum Augustus-Oktober  

 1944, Historical Division Headquartes US Army, Europe, (z.p., z.j.), 1-74 met 9 plattegronden,  

 z.j. Kopie 1 omslag 

 

1134  Brief door Camiel Landschoot te Knokke-Heist aan Luc van Gent over de gevechten en 

 betrokkenen bij die strijd door de 712. Infanterie-Division rond Knokke, met kopieën van een lijst  

 van Polen die op 24 september 1944 verklaarden gedwongen te zijn om in Duitse dienst te  

 treden, beschrijving op 2 september 1944 van het vertrek van de divisie naar Nederland en van  

 Duitse documenten uit 1942 rond de bouw van stellingen in Knokke met plattegronden, 1989  

   1 stuk 

 

1135  Poppe, Gen.-Maj. Walter, Commitment of the 59th Infantry Division in the Netherlands 18  

 september tot 25 november 1944 (US National Archives Record Group 33), (z.p., z.j.), 9-15  

 over de strijd rond ’s-Hertogenbosch, z.j. Kopie 1 stuk 

 

1136  Divisionsbefehl. Nrs 12, 17 en 25 en andere orders van 14 september 1944 tot en met 28  

 oktober 1944 vaak getekend door Gen.-Lt. Neumann, z.j. Kopie 2 stukken 

 

 NB: volgens opschrift: Sectie Krijgsgeschiedenis, door 195, map 12: Washington  

 Document: Filmrol 13: 618 t/m 648 

 

1137 Gefechtsberichte. Van het 712. Infanterie-Division over de strijd te ’s-Hertogenbosch tussen 22  

 en 28 oktober 1944, ondertekend door Neumann, z.j. Negatieve kopie  1 stuk 

 

 NB: matig leesbaar, maar wel het verslag van de gehele genoemde periode 

 

1141  Foto gemaakt door Herman van der Vaart van een door de Duitsers op Dolle Dinsdag 5  

 september 1944 onklaar gemaakte auto met veel Bosschenaren eromheen die een kijkje  

 komen nemen, z.j. 1 stuk 

 

1142 Foto’s gemaakt door N.N. Verhees op 17 oktober 1944 van wegwijzers in het Duits naar de  

 Ortskommandatur, Wehrmachtheim en het Kriegslazarett op de hoek Torenstraat- 

 Hinthamerstraat en Hinthamerstraat-Sint-Josephstraat, waarop ook mevrouw Macrander-Dijkhof   

 is te zien, z.j.  2 stukken 
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1143  Foto’s gemaakt in het Casino van een bijeenkomst van Duitsers met Seyss-Inquart en van  

 Duitse militairen en burgers ca. 1943-1944, z.j. 2 stukken 

 

1145 Foto’s van een gezelschap hoge Duitse officieren en SS’ers en gewone soldaten in het Casino  

 en van Fotopersbureau ‘Het Zuiden’ van twee Duitse soldaten die op de Parade duiven voeren, 

  z.j. 1 stuk 

 

 NB: samen op een blad geplakt 

 

1147 Foto’s door Leo van der Vaart van Duitse officieren die documenten verbranden op de 

 binnenplaats van het pand van de Brandwaarborg aan de Hinthamerstraat 60, z.j.  1 stuk 

 

 NB: samen op een blad geplakt 

 

1148  Foto van een brand nabij de Veemarkt die de Duitsers op Dolle Dinsdag 5 september 1944  

 hebben gesticht om hun voorraden te verbranden, z.j.  1 stuk 

 

1149 Foto’s door Giel van Mackelenberg vanuit zijn huis aan het Hinthamereinde 13 gemaakt van op  

 Dolle Dinsdag 5 september 1944 vluchtende Duitsers met paarden en in voertuigen, z.j.  

   2 stukken 

 

 NB: vier foto’s op twee bladen geplakt 

 

1150 Foto van een brand nabij het station op Dolle Dinsdag 5 september 1944, z.j.  1 stuk 

 

1153  Prentbriefkaart van Nuland met daarop onder andere een afbeelding van Villa ‘Puttershoek’,  

 hoofdkwartier van Gen.-Lt. Neumann op 27 september 1944 en een foto van de op 5 oktober  

 1944 in brand geschoten Nulandse molen en een onklaar geraakte Cromwell tank, z.j. 1 stuk 

 

 NB: samen op een blad geplakt 

 

1154 Uitgeprinte mail waarin wordt gevraagd waar de afgebeelde foto met daarop zeven poserende  

 Duitse soldaten is genomen in ’s-Hertogenbosch, 2011 1 stuk 

 

1187  Foto’s van Heinrich Schlaghecken in zijn uniform als ‘Flieger’ en van zijn registratiekaart als 

 ‘prisoner of war’ uit 1945, z.j. 2 stukken 

 

1189 Foto van een graf van een gesneuvelde Duitse soldaat, een vriend van Heinrich Schlaghecken,  

 z.j.  1 stuk 

 

1190  Foto van drie graven van onbekende Duitse soldaten aan de Ophoviuslaan in 1944, z.j. 1 stuk 

 

1242 Niet ontplofte Duitse bom nabij de Wilhelmina-, eerder Stationsbrug genoemd, met een  

 prentbriefkaart van de houten loopbrug bij Mariënbrug over de Dommel, z.j.,  1 stuk 

 

 NB: samen op een blad geplakt 

 

1271 Foto’s van Duitse soldaten op een perron van het station en in actie met een ‘SP-gun’ voertuig  

 op de Bosveldweg, z.j. 3 stukken 

 

 NB: zes foto’s op drie bladen geplakt; afkomstig uit het Bundesarchiv 
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1276 Foto van Major Riedl, opvolger van Oberst Dewald, als krijgsgevangene, z.j.  1 stuk 

 

 NB: foto op een blad geplakt; kopie van IWM B11613 

 

1277 Kleurenfoto van het station in oorlogstijd, gezien vanaf de hoek met de Oranje Nassaulaan, met  

 enkele wandelaars en een bus voortgetrokken door paarden, z.j. 1 stuk 

 

 NB: foto op een blad geplakt 

 

1294 Tagesmeldungen door de ‘Quartiermeister-Abteilung’ van het 88e Armee Korps van 2 tot en met  

 6 oktober 1944 van onder andere wapen- en munitieleveringen en ‘Personale Verluste’, z.j.  

 Kopie 1 stuk 

 

1337  Brief door Luc aan het tijdschrift Alte Kameraden waarin hij een oproep wil plaatsen voor  

 verdedigers van de stad om hun ervaringen in zijn boek op te nemen, 1989  1 stuk 

 

1350 Verzilverd bord met daarin gegraveerd: ‘STAB 712 3.D. Seinem hochverehrten Kommandeur  

 22.1.44’, 1944 1 stuk 

 

  NB: apart geborgen 

 

 

6.2 Collaborateurs en bestuurders 
 

92 Een brief van de Bossche politie aan de ‘Ortskommandant’ met de melding van een toespraak  

 door NSB-leider Van Leeuwenberg op de Markt op 16 maart 1941, met de tekst van de  

 toespraak, kopieën van stukken door Luc verzameld in het Bundesarchiv–Militärarchiv te  

 Freiburg, 2000 1 omslag 

 

42  Brief door Luc van Gent aan Jef van Kempen over het oorlogsverleden van schrijver Walter 

 Breedveld, 2001 1 stuk 

 

          NB: meer informatie over Walter Breedveld in NL-HtSA Archiefnummer 0373 Petrus 

 M.F. van den Bogaert als romanschrijver Walter Breedveld te ’s-Hertogenbosch, 1932-1979 

 

1089 Affiche waarmee de burgmeester van ’s-Hertogenbosch Thomassen op bevel van de  

 Wehrmacht ‘alle mannelijke bewoners’ in de leeftijd van 18 tot en met 45 oproept om zich op 10  

 september 1944 met houweel en schop op het Stationsplein te melden, 1944 1 stuk 

 

1090  Rondschrijven door de locoburgemeester van ’s-Hertogenbosch Meuwese die namens de 

 Wehrmacht mannen vordert om arbeid te verrichten en zich moeten melden op 18 oktober 1944  

 bij de Protestantse Kerk te Hintham met kopie, z.j 2 stukken 

 

1108 Stukken betreffende Piet van Bussel, alias ‘De Kin’, waaronder foto’s van zijn lijk na zijn  

 liquidatie door Pieter Lambertus Merlijn op 8 augustus 1944 in de Kerkstraat, een kopie uit het  

 politierapport en een kopie van een krantenknipsel uit 2006, z.j.  1 omslag 

 

1144 Vergunning voor het buiten de voorgeschreven tijden op straat te begeven om te werken bij de  

 Luftschutzdienst, met foto van een knijpkat en van een met zandzakken opgehoogde stadsmuur  

 bij bastion Antonie aan de Hekellaan, z.j. kopieën 1 stuk  

 

 NB1: samen op een blad geplakt 
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 NB2: zie ook NL-HtSA Archiefnummer 0048 Luchtbeschermingsdienst ’s-Hertogenbosch, 

(1923)1934-1946 

 

1264 Foto’s van vrouwen die eind oktober-begin november 1944 in het bijzijn van omstanders op de  

 Markt, aan de Zuid-Willemsvaart en een onbekende plaats worden opgebracht, z.j.  2 stukken 

 

 NB: twee foto’s op een blad geplakt; kopieën van IWM B11615 en B116166 
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7 Verzetshandelingen en verzetsstrijders 
 
 

7.1 Algemeen 
 

1198 Foto van het houten noodbruggetje over de Zuid-Willemsvaart op de plaats van de Antoniebrug  

 die door het Nederlandse leger in 1940 was opgeblazen; welk noodbruggetje in 1944 door  

 granaten is verwoest, z.j. Kopieën 2 stukken 

  

121 Personal-Ausweis für Entlassene Zivilinternierten. Verklaring van de General-Staatsanwalt dat  

 Jhr. Marinus van der Goes niet zonder voorafgaand overleg met de Wehrmachtcommandant  

 mag worden gearresteerd, 1944. Kopie 1 stuk 

 

1366 Stukken betreffende Pater Antonius Lodders C.ss.R (1900-1988), zoals zijn dagboekje waarin 

 hij van 1932 tot in 1988 het aantal biechten registreerde en enkele algemene voorvallen, zoals  

 de doop van arme of onechte kinderen, en een verhaal van Pater Theo de Witte (1901-1989)  

 die de zorg had over katholiek geworden joden en daarvoor in het Oranjehotel te Scheveningen  

 terechtkwam, 1932-2006 1 omslag 

 

81 Dossier met foto’s betreffende het onderzoek naar omstandigheden van de dood in het nog 

 bezette Nuland op 5 oktober 1944 van Adrianus Josephus Hagelaars (1922-1944),  

 Engelandvaarder, ingezet bij de strijd te Sumatra, lid van de staf van Prins Bernhard, lid Prinses  

 Irene Brigade, 1995  1 omslag 

 

 NB: inhoud dossier is ongeordend 

 

126 Stukken betreffende dwangarbeider Frans Raspé die toevallig in Colditz de directeur ervan  

 ontmoette die in Rosmalen in oktober 1944 gewond was geraakt, 1987 en 1992  2 stukken 

 

1140 Biografie door chirurg en verzetsman Armand van Puyvelde met een deel over de bevrijding 

 van ’s-Hertogenbosch met foto en zijn rouwkaart, z.j. Getypt, 1993  3 stukken 

 

 NB: zie NL-HtSA Archiefnummer 0358 A.J.M.H. de Mug te ’s-Hertogenbosch als journalist en 

 verzamelaar van en commentator op documentatie over de Tweede Wereldoorlog, 1941-1995  

 inv.nr. 16 voor het oorlogsdagboek van Van Puyvelde 

 

1226  Foto’s gemaakt op 25 oktober 1944 door dr. Armand van Puyvelde vanuit ziekenhuis Sint- 

 Johannes de Deo aan het Nachtegaalslaantje richting Hekellaan van Bren Gun Carriers en de  

 vlammenwerper van Andrew Wilson van de 158th Infantry Brigade 1st Battalion East Lancashire  

 Regiment en een M 10 Tank Destroyer van het 86th Anti-tank Regiment, en de loopgraaf waar   

 Jim Morley sneuvelde, met een beschrijving van deze situatie door Luc van Gent en foto’s van  

 het graf van Jim Morley onder andere door J.M. Abrahams, z.j. en 1995 3 stukken 

 

 NB: vijf foto’s op een blad geplakt. Volgens het verslag van Luc: Op de onderste foto is te zien  

 hoe twee mannen naar de Casinotuin rennen. Een ervan was Jim Morley, die even later door  

 een granaat werd getroffen. De tweede soldaat verloor zijn benen maar kon via een operatie in  

 het ziekenhuis niet worden gered 

 

1308 Uitgeprinte mail door Luc van Gent aan Ch. Bartelings over verzetsstrijder en spionnenvanger 

Oreste Pinto, 2011 1 stuk 

   
1092  Lijst van namen per verzetsorganisatie aangeduid als: L.O., K.P., N.S.F., R.v.V, Natura, O.D.  
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 Pers, I.D., O.G., Distributie en Zelfst., z.j. Doorslag 1 stuk 

 

1093  ‘Commissie van ontvangst’, Algemeen Comité’ en andere commissies bestaande uit  

 verzetsmensen, vermoedelijk voor de organisatie van een herdenking van de bevrijding, ca.  

 1952? 1 stuk 

 

1094  Lijst van personen aan wie het Verzetsherdenkingskruis is toegekend, 1982 1 stuk 

 

1095  Verslag door koerier Tonnie van den Broe(c)k van oktober 1994 van zijn ervaringen van de  

 bevrijding en van een niet genoemde over zijn verzetswerk, z.j. 2 stukken 

 

1096  Krantenknipsel uit 1969 over de activiteiten van Riet van Grunsven, die in de oorlog voor  

 diverse verzetsgroepen actief was en twee foto’s van haar, uit die tijd en uit 1985, z.j. Kopie  

  3 stukken 

 

1104  Stukken betreffende verzetsman Frans Douwes, z.j. 1 omslag 

 

1106  Mededeelingenblad voor ’s-Hertogenbosch. Vlugschrift No. 1 van het Plaatselijk Commando  

 gevestigd in de Postelstraat 49 op dinsdag 31 oktober getekend door Jan de Swart, waarin hij  

 dankt voor de bevrijding, de gevallenen herdenkt en oproept tot samenwerking bij de  

 wederopbouw, 1944  1 stuk 

 

 NB: zie ook inv.nr. 1301 

 

1107  Foto’s van verzetsstrijders Jan Gevers, Martien der Kinderen en Cor van Laanen (hielpen 

 piloten), Harry Holla (hoofd LO), kapelaan Koopmans, Piet van de Lee (KP), André de Nijs (OD)  

 en N.N. van Bunge (hielp onderduikers); en een foto van de begraafplaats waar ‘De Kin’ ligt,  

 z.j.  2 stukken 

 

1122  Brieven door A. (Arie) J.M.H. de Mug aan Luc van Gent over allerlei juiste en onjuiste  

 publicaties over de verzetswereld, 1994 2 stukken 

 

 NB: zie ook NL-HtSA Archiefnummer 0358 A.J.M.H. de Mug te ’s-Hertogenbosch als 

 verzamelaar van WO II documentatie, 1940-1994 en NL-HtSA Archiefnummer 0790 Stichting  

 October ’44 te ’s-Hertogenbosch, (1975)1983-2006, inv.nr. 94 (voorlopig) 

 

1128  Brief door Frans Douwes aan Luc van Gent waarin hij ingaat op diens vraag over de Neher  

 activiteiten in de Biesbosch en de affaire Sanders, met foto van Frans, 2001  4 stukken 

 

1263  Foto van het Bossche Rode Kruis Hulpcorps Sociale Verbindingsgroep (SVG) 15 in mei 1945  

 in actie te Leiden, onder wie Jan Stumpel, Jacqueline Lamers en Carine van der Donck, z.j.  

  1 stuk 

 

 NB: een foto op een blad geplakt 

 

1301  Stukken betreffende de Postelstraat 49, hoofdkwartier van de Binnenlandse Strijdkrachten na  

 de bevrijding, tevens de plaats waar het Mededelingenblad voor ’s-Hertogenbosch e.o. 

 uitgegeven door het Militair Gezag werd gemaakt, z.j. 3 stukken 

 

 NB: zie ook inv.nr. 1106 

 

1304  Trouw 2 (1944) 8 met op de voorpagina een lijst van door de Duitsers op 9 augustus 1944 (te 

 Vught?) geëxecuteerde verzetsstrijders onder wie Rudolf Maria van Baarle, naar wie een  
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 straat in ’s-Hertogenbosch is vernoemd, 1944  1 stuk 

 

1216 Foto’s van verzetsman Piet Kerssens in actie, z.j.  2 stukken 

 

 NB: drie foto’s op een blad geplakt 

 

122 Zwart-wit werd grijs. Tekst door Luc van Gent van het verhaal van Jo Schellekens-Drijvers  

 (1904-1983) die zowel met Duitse soldaten omging als het echtpaar Moos en Annie de Winter- 

 Zeldenrust, de ouders van Leon de Winter, onderduik bood in haar huis Jasmijnstraat; met  

 originele doorslagen van door de Politieke Recherche opgetekende getuigenverklaringen van  

 het gedrag van Jo, met foto’s, 1945, 2008-2013 1 omslag 

 
 

7.2 KP, Knokploeg of Koninklijke Patrouille ‘Margriet’, voortgezet in september 

1944 als 8e compagnie der Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse 

Strijdkrachten 
 

1311 Foto van een van de broers Dirks in gesprek met ? voor het hoofdkwartier van de KP  

 ‘Margriet’ in de Verwersstraat eind oktober 1944, z.j. 1 stuk  

 

1338 Foto’s, volgens de beschrijving op de achterkant van: Theo Dobbe, onbekend, Theo van den  

 Bogaard, N.N. Knoers, Daan van Rosmalen, ca 1943-1944  1 envelop 

 

1151  Foto van Willem Andriessen, de eerste commandant van de KP ‘Margriet’; op 14 augustus  

 door de SD gearresteerd (in de Jasmijnstraat) en op 19 augustus 1944 te Vught gefusilleerd;  

 met een pasfoto van zijn opvolger Stefke Feijen, z.j. 1 stuk 

 

1084  Foto van leden en omstanders op het pleintje van de RK School achter de Sint Pieterkerk van  

 oktober 1944 tijdens het bezoek van de KP-leden Charles ‘Willy’ Kroesen, Louis Swanenberg,  

 N.N. Döll, Thijs Sluiter, Sjef de Groot, Stefke Feijen, Dick Dirks, Stef Dirks en  

 Wim van de Wetering aan het bevrijde ’s-Hertogenbosch in tweevoud, z.j.   2 stukken 

 

 NB: inv.nr. 1252 is een foto met dezelfde personen maar dan meer poserend, en volgens het 

 bijschrift daarbij gemaakt ‘op de binnenplaats van het lyceum in de St.-Jozefstraat’ 

 

1261  Foto’s van mannen en vrouwen van de KP ‘Margriet’, vermoedelijk net na de bevrijding,  

 waaronder dezelfde foto als in inv.nr. 1084, soms met wapens, z.j. 1 stuk 

 

 NB: vier foto’s op een blad geplakt 

 

1098  Lijst van namen en adressen van (weduwen van) leden van de KP ‘Margriet’, z.j.  1 stuk 

 

1099  Foto’s van Chr. P.H Smits, Jac. Kruyssen en Wim Andriessen, leden van de KP ‘Margriet’ die  

 op 19 augustus 1944 te Vught zijn gefusilleerd als vergelding van de liquidatie van de Osse  

 NSB-burgemeester Hermanus Apeldoorn door leden van de KP en een krantenknipsel uit  

 1983, z.j.  1 stuk 

 

1100  Foto van Broer Goyaerts en een kopie van een door hem gemaakte schets van Duitse  

 stellingen langs de Zuid-Willemsvaart tussen ’s-Hertogenbosch en Den Dungen, z.j.  2 stukken 

 

1146  Foto van een door KP en RVV rond 6 september 1944 ontspoorde trein bij Nuland, z.j.  1 stuk 
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1123  ‘Hoe Stefke de koningin decoreerde’. Krantenknipsel uit Een jaar bevrijding, een uitgave van  

 de Stichting LO-LKP nr. 18 1946 met het verhaal hoe Stefke de Groot koningin Wilhelmina op  

 20 maart 1945 tijdens haar bezoek aan het Bossche Stadhuis het draaginsigne van de KP, een  

 margriet, opspeldde, z.j. Kopie 1 stuk 

 

1110  Verslag van M.P.J. (Broer?) Goyaerts van zijn ervaringen in september 1944 rond Heeswijk  

 en Veghel, z.j. Kopie 1 stuk 

 

1113  Berichtenwisseling tussen de commandant van de Koninklijke Patrouille ‘Margriet’, Frans  

 Douwes en de Gewestelijke Commandant te Brabant over de situatie op 27 september 1944  

 en met een concept proclamatie van 25 oktober 1944 aan de Bossche bevolking om binnen te  

 blijven, niet te plunderen en mogelijke oorlogsmisdadigers aan te geven, z.j. Kopieën  2 stukken 

 

1114  Getypt verslag van een gesprek op 14 en 15 mei 1946 met Stefke Feijen te Tegelen, leider van  

 de KP ‘Margriet’ over zijn oorlogservaringen en verzetswerk, z.j. Kopie 1 stuk 

  

 NB: zie ook NL-HtSA Archiefnummer 1044 KP (Knokploeg, Koninklijke Patrouille) 'Margriet', 

 vanaf september 1944 tot mei 1945 8e Compagnie van de Stoottroepen der Nederlandse  

 Binnenlandse Strijdkrachten, 1944-1946(1973) inv.nr. 47 

 

1085  Stukken waaronder de ervaringen, foto’s van en betreffende Stefke Feijen, commandant van  

 de KP en vanaf 1945 van de ‘Margriet’ (8e) Compagnie Regiment Stoottroepen, ca. 1973  

  1 omslag 

 

1124  Getypt verslag van een gesprek tussen Toon Mulder en Jan van Mackelenburg over de  

 geschiedenis van KP ‘Margriet’, z.j. Kopie  1 stuk 

 

1115  Jewish people in hiding 1943-1945 en My years during the war. Getypte verslagen van de  

 belevenissen van het echtpaar Hendrik en Helena van Breevoort bij het helpen van joodse  

 onderduikers en van hun zoon Peter van Breevoort, met kopieën van briefjes van 23 augustus  

 1944 door Peter en zijn broer Tommy aan hun ouders, z.j. Kopieën  1 omslag 

 

1303  Foto van een reünie van KP’ers onder wie ‘Willy’ Kroesen en Thijs Sluiter, 1975 1 stuk 

 

1083  Foto’s van oud-leden van de KP Wim van de Wetering, Broer Goyaerts, Stefke Derks en Dick  

 Derks bij de opening van de Piet van der Leebrug te St. Michelsgestel, 1990  2 stukken 

 

1152  Brief door de toenmalige vriendin van Willem Andriessen T. Vanhille-Tervoort aan Luc van  

 Gent met enkele herinneringen aan en een korte biografie van Willem Andriessen, 1999  1 stuk 

 

1120  Stukken, waaronder foto’s en krantenknipsels betreffende Charles ‘Willy’ Kroesen van de KP  

 ‘Margriet’ die in augustus 1944 wist te ontsnappen aan de Duitsers na de aanslag op  

 burgemeester Hermanus Apeldoorn van Oss, z.j. en 2006-2008  1 omslag 

 

 

7.3 Stoottroepen Nederlandsche Binnenlandse Strijdkrachten 
 

1251  Foto van stoottroepers van de KP’s Gemert en Bakel Arie Dekkers en Toon van den Eijnden  

 op 27 of 28 oktober 1944 in actie in de Hinthamerstraat/Clarastraat bij het pand van juwelier  

 Klaassen, die zijn winkelruiten had beplakt om eventuele glasschade te voorkomen en wiens  

 kinderen door de winkeldeur op de twee neerkijken, z.j.   1 stuk 
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1252  Foto van stoottroepers Willy Ouwerland, Wim Ahout, Koos de Haas (?) Max van Hulten en  

 Christ van Gestel, chauffeur van Stefke Feijen in de Verwersstraat; en een foto van  

 de KP ‘Margriet’ op de binnenplaats van het lyceum aan de Sint-Josephstraat, z.j.   2 stukken 

 

 NB: twee foto’s op een blad geplakt 

 

1253  Foto van een groep stoottroepers van de 8e compagnie ‘Margriet’ die onder begeleiding van  

 gitaarmuziek zingen en van het commando van de 2e compagnie onder leiding van ‘Zwarte’  

 Piet Gerrits, z.j.  1 stuk 

 

 NB: twee foto’s op een blad geplakt 

 

1256  Foto’s uit 1945 van Luc van Gent als stoottroeper, onder andere met koningin Wilhelmina, 

 z.j. 2 stukken 

 

 NB: drie foto’s op een blad geplakt; foto met de koningin copyright bij de Sectie Militaire  

 Geschiedenis Koninklijke Landmacht te Den Haag 

 

1220  Foto’s van verzetsstrijdster Nelleke Pijnenburg in verpleegsters- en in stoottroepenuniform,  

 z.j.  2 stukken 

 

 NB: foto’s op twee bladen geplakt 

 

1257  Foto’s gemaakt door Gérard van Kessel van het bezoek op 20 maart 1945 door koningin  

 Wilhelmina aan het bevrijde ’s-Hertogenbosch, ontvangen door burgemeester Loeff en van de  

 erewacht van stoottroepers op de Markt, voor het stadhuis, z.j.  4 stukken 

 

 NB1: een foto op een blad geplakt 

 

1262  Foto van 20 maart 1945 van koningin Wilhelmina op het bordes van het Stadhuis met de  

 erewacht van stoottroepers en van de koningin met stoottroepers op een andere locatie, z.j. 

  1 stuk 

 

 NB: vier foto’s op een blad geplakt 

 

1302  Foto’s van Cras Born, lid van de Limburgse Stoottroepen, Sjef de Groot als commandant  

 Brabant met zeven koeriersters, Luc van Gent als jonge stoottroeper, z.j. 3 stukken 

 

1292  Namenlijst van de KP Brabant afdeling Nuland, stukken betreffende het lidmaatschap daarvan  

 van Willem Hendrikse en toenmalige en latere foto’s van de leden Martien Wijgergangs en  

 Maria Antonia van Dijk, 1979-1995. Deels kopieën 1 omslag 

 

 NB: na opheffing van de afdeling op 23 oktober 1944 ging een aantal leden over naar  

 de stoottroepen 

 

1126  S.N.B.S. Commando Noord-Brabant Sectie IV. 4/11/44. Rapport reis Waarder (Z-H) naar Den  

 Bosch. Verslag door Arie Kasius, stuurman Binnenvaart, van deze reis van 25 oktober tot en  

 met 5 november 1944 met vermelding van de sterkte van de Duitse eenheden, z.j. Kopie 1 stuk 

 

1097  Lijsten van namen en adressen van (voormalige) Brabantse leden van de stoottroepen, z.j. 

  1 omslag 

 

1101  Brief door de Traditiekamer Regiment Stoottroepen te Ermelo aan Luc van Gent, beter bekend  
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 onder het codewoord ‘kacheltje’ met het verzoek om historisch materiaal, 1984 1 stuk 

 

 NB: er zijn foto’s van een stoottroeper op de rug gezien die op zijn jack het woord ‘kacheltje’  

       heeft staan, maar is verder onherkenbaar is; Hij is lid van de 8e Compagnie Stoottroepen  

       ‘Margriet’, zie NL-HtSA Archiefnummer 1044 KP (Knokploeg, Koninklijke Patrouille)  

       'Margriet', vanaf september 1944 tot mei 1945 8e Compagnie van de Stoottroepen der  

       Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1944-1946(1973), inv.nrs. 56 en 59. Luc was  

       echter geen lid van deze eenheid 

 

1129  Een geschiedenis van de stoottroepen opgesteld voor Luc van Gent en voor het boek over de  

 stoottroepgeschiedenis door Frans Douwes, hoofd van de I.D.-sectie, Inlichtingen Dienst,  

 vooral over Veghel en omstreken, 1984 1 stuk 

 

1112  Stukken betreffende uitnodiging van stoottroepers van de 2e Compagnie voor deelname aan  

 de 41e herdenking van de bevrijding, 1985 4 stukken 

 

1119  Verhaal van de verzetsactiviteiten van “Rudolf” van Gerven, geschreven voor hen, die zijn  

 naam dragen. In 1985 getypt verslag door Piet Gerrits van de activiteiten van Gerard van  

 Gerven, schuilnaam ‘Rudolf’, met foto van een reünie in 1985 met Piet Gerrits en Giel Bensen,  

 z.j. en 1985. Kopie  2 stukken 

 

1121  Foto’s van G. (Giel) H. Bensen, samen met Sjef de Groot rond 1945 en twee brieven door Giel  

 Bensen aan Luc van Gent onder andere naar aanleiding van een ook aanwezige brief door  

 Harry Holla en vervalste persoonsbewijzen op naam van Bensen die vermeld is als Wilhelmus  

 Francis Berkels, Guillaume Hubert Bensen, Albert Nieuwenhuis en Albertus Nicolaas van  

 Ommen, z.j. en 1985-1987. Deels kopieën  1 omslag 

 

1118  Verslag van de oorlogsactiviteiten en speciaal in ’s-Hertogenbosch in oktober 1944 van  

 ‘zwarte’ Piet J. Gerrits, stoottroeper van de 2e compagnie met foto’s en correspondentie met  

 Luc van Gent, ca. 1985 en 2012. Kopieën  1 omslag 

 

1117  Dagboek van een stoottroeper. Door hem opgeschreven tijdens en na de bevrijding van Den 

 Bosch van 25 oktober tot en met 9 november 1944. Dagboek van Henk J. Ehrismann en de  

 reacties daarop van collega stoottroepers A.A. ‘Jentje’ van Dijk, J. (Jean) G. Coopmans, D.G.  

 Korst, Arie Dekkers en Michel Sonnemans, ca. 1987. Kopieën 1 omslag 

 

1111  Brief waarin Luc van Gent ca. 50 stoottroepers uitnodigt voor de 50e herdenking van de  

 bevrijding, met lijst van namen en adressen, 1994 2 stukken 

 

1335 Stukken betreffende de reis naar Bocholtz die Luc in april 1991 maakte met Arie Kasius, Jan  

 Slabbekoorn en Bart van Weert van de 3e compagnie 2e bataljon Stoottroepen Nederlandse  

 Binnenlandse Strijdkrachten om een door Luc gevorderde fiets symbolisch terug te geven,  

 artikelen daarover in het Bocholter/Bokener Volksblatt van 22 maart en van 12 april 1991 en  

 om mogelijke verdedigers van ’s-Hertogenbosch op te sporen, 1989-1991 1 omslag 

 

1086  Stukken betreffende Leo Goossens en Martijn Wijgergangs van de KP Nuland, z.j. en 2004 

  2 stukken 

 

     

7.4 LO, Landelijke Organisatie voor hulp aan ondergedoken Joden, studenten, 

arbeiders en verzetslieden 
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1087  Krantenknipsels betreffende de verzetsdaden door advocaat Harry Holla en Daan Gielen, ca.  

 1973 2 stukken 

 

1102  Een kameraad uit duizenden. Verhalen over Martinus der Kinderen, alias Hendrik Pijnappels,  

 opgesteld door Frans Douwes in 2001, en een necrologie van Martinus, z.j. Kopie  2 stukken 

 

 

7.5 OD, Orde Dienst ’s-Hertogenbosch  
 

1368  Brief van 9 augustus 1944 door de ‘Korpsrichter’ namens de ‘Kommandierende General u.  

 Befehlshaber der Truppen des Heeres i.d. Niederlanden’ aan de leiding van het 88e Armee  

 Korps inzake de behandelde strafzaken en opgelegde straffen, waaronder die van OD-leden  

 Wilhelmus van den Berk, Abraham Versvelt en Jakobus van der Velden die wegens spionage  

 en het ondersteunen van Willie Dasselaar ter dood waren veroordeeld, z.j. Kopie van een  

 negatieve print  1 stuk 

 

1103  Vermoedelijk vervalste verklaring door de Secretaris-Generaal van het departement van  

 Waterstaat uit 1944 dat Henk Koning ‘Rijkscontroleur van het vervoer’ is, z.j.  1 stuk 

 

 NB: Henk Koning was verzetsman van het OD 

 

1105  Foto’s van Jan de Swart, Daan Gielen, Sjef de Groot met diverse koeriersters onder wie Nel  

 Wijnen uit Oss, z.j.  1 stuk 

 

1116  Stukken betreffende Martin Burgerhof, die een illegale radiozender gebruikte namens de OD,  

 met kopieën van foto’s van hem en van stukken die zijn verzetsdaden betreffen, z.j. Kopieën  

  1 omslag 

 

1088  Gegevens der verschillende verzetsgroepen te ’s-Hertogenbosch. Notitie over het ontstaan en  

 ontwikkeling van diverse verzetsgroepen in ’s-Hertogenbosch met daarin namen van  

 betrokkenen als Daan Gielen, A. Benne, N.N. Speijart van Woerden, Johannes Wilhelmus  

 Cleyne, N.N. Erasmus, N.N. Mathon, Karel Thomas, N.N. van der Loop, J. de Swart, N.N. 

 Michels, N.N. Koesen, Jan Gevers, B, Goyaert en L. van Bunge, ca. 1947. Doorslag  1 stuk 

 

1125  Stukken betreffende informatie over de verzetswerkzaamheden van Johannes Wilhelmus  

 Cleyne ter voldoening van de toekenning van het verzetsherdenkingskruis aan hem, 1975- 

 1982  1 omslag 

 

 NB: met een envelop met zegels voor persoonsbewijzen buitgemaakt tijdens een overval te  

 Tilburg 

 

1127  Brief door Luc van Gent aan A. Benne met het verzoek hem te informeren over de mislukte  

 overdracht door het verzet van de Diezebrug aan de bevrijders, Jan de Swart en Captain  

 Urquhart, 1987  1 stuk 

 

1305  Verklaring door oud-politiecommissaris J. van de Sanden te Tilburg omtrent de  

 onbaatzuchtige houding en gedrag van G.H. Cleyne-Seelen tijdens de bezettingsjaren, 1991 

  1 stuk 
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7.6 O.G., De Oranje Garde afdeling ‘s-Hertogenbosch 
 

1091  Ledenbrief waarin opgeroepen wordt niet eigenmachtig op te treden tegen mogelijke  

 landverraders of wanneer anderen dat doen dat te verhinderen, ca. 1944. Stencil  1 stuk 

 

1339 Brief door Jan Hoevenaars aan Luc en Agnes waarin hij adressen geeft van een drietal oud- 

 Oranje Garde leden die deelnamen aan de bevrijding van de stad: Th. Van Mierlo, W. van  

 Boekel en hijzelf, 1994 1 stuk 

 

 

7.7 G.O.W.I.N., Gemeenschap Oud Illegale Werkers Nederland 
 

1369  Lijsten van Bosschenaren die door de ballotagecommissie en de vertrouwensraad wel en die  

 niet in aanmerking komen voor het lidmaatschap, z.j. Stencils  2 stukken 

 

 

7.8 R.V.V., Raad van Verzet afdeling ‘s-Hertogenbosch 
 

1138  Verslag betreffende de werkzaamheden der R.V.V. in Oisterwijk en Omstreken, opgemaakt  

 door S. v.d. Klei, commandant van dit district, z.j. Kopie 1 stuk 

 

971  Situatieschetsen door Carel van den Donck van de ‘Comm. Resistance Group’ van de brug over 

de Dieze en de nabije omgeving in oktober 1944, z.j. Kopieën 2 stukken  

 

972  Stukken betreffende het verhaal dat verzetsman Jan de Swart alias Simon de Wit rond de strijd 

om de Diezebrug naar het al bevrijde Berlicum is gegaan om met de Engelsen aldaar te 

overleggen, 1983 4 stukken 
 

1139  Getypte en handgeschreven diverse verslagen van onder andere de strijd rond de Diezebrug  

 door leden van het R.V.V, opgesteld door Carel van der Donck, z.j. Kopieën  4 stukken 

 

1178  Foto’s van leden van de R.V.V. onder wie Carel van der Donck als vaandrig in 1939, van  

 Karin van der Donck en de Rus Arthur Gromuschkov in 1944, van Christ Nuijten, Karin van  

 der Donck, de Rus André Ivanov en A.M. van der Heijden op 14 oktober 1944 en van de  

 R.V.V.-strijdgroep bestaande uit Chért Jamin, Rook Mertens, Nikolaj Orlov, Arthur  

 Gromuschkov, Ad van Liempt, Christ Nuijten en Andrej Ivanov, allen met wapens, met een  

 brief van 3 maart 2006 door Luc van Gent aan het Consulaat van Oekraïne met het verzoek  

 om informatie over de Oekraïners, van pater Capucijn Clarentius die als tolk optrad en foto’s  

 van Rook Mertens in 2009, z.j.  1 omslag 

 

1186  Foto’s van de begrafenis van Andrej Ivanov op 24 oktober 1944 in de tuin van het Fraterhuis  

 aan de Sonniusstraat in aanwezigheid van Martien Rijkers, Nol van der Heijden, vader en  

 moeder Rijkers, mevrouw Ziegenhard, Annie Rijkers, Arthur Gromuschkov en Jan Rijkers, z.j.  

  1 stuk 

 

 NB: Ivanov werd door een scherpschutter gedood; twee foto’s opgeplakt op een blad 

 

1191 Foto van een krantenknipsel waarin Carel van der Donck reageert op een eerder artikel  

 waarvan de foto is bijgevoegd: ‘Geheimzinnig telefoontje luidde de bevrijding in’ over het  

 ‘Drama rond de Diezebrug’ en een aantal onjuistheden corrigeert, z.j. 2 stukken 
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1179  Luchtfoto van de Diezebrug en een vergroting ervan gemaakt in 1944 en een uitsnede van  

 een plattegrond uit die tijd van dezelfde brug en van de Wilhelmina brug tussen station en  

 centrum, z.j.  4 stukken 

 

1180  Foto van Nol Maas uit 1939 als lid van het Regiment Wielrijders, op 24 oktober 1944  

 betrokken (?) bij de acties rond de Diezebrug, z.j.  1 stuk 

 

1183  Foto’s van net na de strijd rond de Diezebrug op 24 oktober 1944 van de Brugstraat en de  

 Havensingel (het verwoeste Hotel Fizaan), van leden van de R.V.V. en anderen als Jo  

 Wijnands, Ad van Liempt, mw. Vriens-Fizaan, Rook Mertens, Ansje Vriens en van ca. 40 jaar  

 later (buurtbewoners in 1944?) Lambert van de Westelaken, Trees en Gerard van Ham en  

 Ansje Vriens, z.j.  2 stukken 

 

      NB: opgeplakt op twee bladen 

 

1188  Foto van de bij de strijd om de Diezebrug verwoeste toren van de Maneba meelfabriek (later  

 Koudijs) en van Mari van der Velden die als getuige vanuit de meelfabriek de strijd zag, z.j.  

  2 stukken 

 

 NB: opgeplakt op twee bladen 

 

1300  Notitie door Chris Nuijten over een confrontatie met Duitsers in de kroeg van Van der Sande  

 en over de strijd rond de Diezebrug, z.j. Getypt  1 stuk 

   

 

7.9 NFR/VVN, Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet 

Nederland 
 

1370  Lijst van namen mogelijk van leden van de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig  

 Verzet Nederland, 1981 2 stukken 

 

1109  Lijst van namen en adressen van leden in juni 1983, z.j. Kopie 1 stuk 

 

 

7.10 Eerherstel 
 

1371  Dossier betreffende de onterechte gevangenneming en gevangenschap te Vught van Josephus  

 Johannes Franciscus Ekel (1925-…) in de periode november 1944-mei 1945, met foto’s en  

 kopieën van tal van stukken van Kamp Vught, van brieven aan en voor hem ontlastende  

 verklaringen door Major Donald Bremner, vader van de Schotse comedian Rory Bremner, 1992- 

 2009 1 omslag 

 

 NB: Rory Bremner was hoofdpersoon van een aflevering van het BBC-televisieprogramma 

  Who do you think you are, uitgezonden op 2 februari 2009, waarin de brieven van Ekel aan  

 zijn vader een rol spelen 
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8 Dagboeken en herinneringen van Bosschenaren aan WOII en 

de bevrijding 
 

1374   Brieven door H.M. (Hans) Rits, zoon van de Bossche notaris Rits, dienstplichtige in het  

  Regiment Wielrijders 5e Depot Compagnie 5e sectie, gelegerd te Gouda en later te Haarlem,  

   twee antwoordbrieven van zijn moeder aan hem en een brief door J.P. Guépin, Kapitein ter Zee  

  bd te Haarlem bij wie Hans was ingekwartierd, handelend onder andere over zijn mobilisatie,  

  over de gevechten en de sfeer tijdens de meidagen van 1940, 1939-1940  1 omslag 

 

69 P 1329 Gooit Mis. Verslag door een niet genoemd persoon van Hemelvaartsdag 23 mei 1940 

van een bombardement in de binnenstad, z.j. Getypt  1 stuk 

 

58 Dagboek van 4 september 1944 tot en met 28 oktober 1944 door een onbekende schrijfster (?), 

1944 1 stuk 

 

63-64 Dagboeken door het echtpaar Margaretha Anna Wilhelmina Verhees-Groels (1898-1988) en  

 Jacobus Johannes Antonius Verhees (1897-1970), z.j. Kopieën 2 omslagen 

 

 63 van 24 november 1942 tot en met 7 oktober 1945 door M.A.W. Verhees-Groels, z.j. Kopie 

van het manuscript 

 64 ‘De politieke gevangenschap van Pappie Verhees’, van mei 1944-mei 1945 door J.J.A. 

Verhees die in diverse kampen in Duitsland heeft gezeten, 1998. Kopie van een naderhand 

uitgetypt manuscript 

 

78 Dagboek door Jan H. Vromans van 16 september tot en met 27 oktober 1944, met een  

 dankbriefje van H. Smith, A.J. Doyle, H.D. Stewart, R. Schick en R. Rintoul van de Food Supply  

 Administration van de 1st Canadian Army voor de goede opvang in de kantoren van N.V.  

 Bergmeyer  Natuursteenhandel te ’s-Hertogenbosch 1945 en een brief van Jan. H. Vromans aan  

 Eric Corbett die als eerste Engelsman in de Steenhouwerij is gekomen, met een foto van een  

 granaatscherf en van stukken van Jan Vromans, z.j. Kopieën 1 omslag 

 

93 Dagboek van 2 september tot en met 26 oktober 1944 door N.N., z.j. Getypt  1 stuk 

 

120 Dagboekfragmenten van september tot en met oktober 1944 door mr. dr. L.J.C. van Gorkom  

 (1881-1945), conrector van het Stedelijk Gymnasium, met necrologieën uit 1945 en een foto  

 van hun beschadigde woonhuis, z.j., 2005 en 2009. Deels kopieën  1 omslag 

 

84 Dagboek door H.N.A. de Bont van 18 oktober tot en met 1 november 1944, 1994. Getypt  1 stuk 

 

77 Correspondentie met mej. G.J.J.F.M. Dorenbosch over de door de Engelsen geslagen bruggen  

 bij Sluis 0 en het gegeven dat Piet Kerssens niet bij de brug over de Dommel is gesneuveld  

 maar daar gewond geraakt en naderhand in Coudewater is gestorven, 1983 1 omslag 

 

1362 Dagboekfragment van 24 oktober 1944 van acties rond de Geldersedam en de IJzeren Vrouw 

door N.N., z.j. Kopie  1 stuk 

 

1363 Mijn Dagboek 2e Deel. Dagboek van 24 oktober tot en met 4 november 1944, met foto’s, z.j. 

 Kopie 1 stuk 

 

 NB: op het voorblad staat met ballpoint geschreven: Muijs. De schrijver misschien? 

 

80 Notities over de ervaringen van enkele Bosschenaren en beschrijvingen van foto’s, z.j. 
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   3 stukken 

 

88 Herinneringen aan de oorlog door G.C. Hekker (*1927), z.j. Getypt  1 omslag 

 

91 Herinneringen aan de oorlog door de ‘Italiaanse Bosschenaar’ Dominico Belluz, 2006  1 stuk 

 

 

124 Kleurenfoto’s uit ca 1960 van een serenade door Harmonie Glorieux voor het huis van N.N.  

 Koesen, alwaar de familie De Winter was ondergedoken, waarop ook de jonge Leon de Winter  

 is afgebeeld, 2008 4 stukken 

 

 NB: zie voor meer over deze harmonie NL-HtSA Archiefnummer 1005 Vereniging Harmonie 

 Glorieux te ’s-Hertogenbosch, (1930)1932-2018 

 

1307 De bevrijding van ’s-Hertogenbosch. Een persoonlijk verslag van een aantal van zijn ervaringen  

 tijdens de oorlogsjaren door Luc van Gent als onderdeel van een Battlefield Tour, 2011 1 stuk 

 

87 Herinneringen aan de oorlogstijd door de grootvader (1884-1970) van Jac. van der Wal en door  

 Jac. zelf, schoolgenoot van Luc, 1999 1 stuk 

 

1018  Briefwisseling tussen Luc van Gent en P. van Iersel, Mrs M.H. McKee, Fijke Offinga in Canada  

 en de families Verhees, Schiltman, Van Hoek-Van Gaalen, De Laat-Van den Boomen en Van  

 Meurs-Van der Zijde over de getuigenissen, gebeurtenissen en gevechten van eind oktober  

 1944 in de Stationsstraat en met name de Visstraat, met foto’s van enkele betrokkenen, 2000- 

 2007  1 omslag 

 

1375 Dossier betreffende Johannes Henricus Goossens (1917-1995), wiens leven is beschreven 

 door Luc met de titel: Van Oostfrontstrijder tot K.P.-er, met kopieën van stukken zoals het bevel  

 van invrijheidstelling uit 1946, zijn legitimatie als KP-er en een getuigschrift van de  

 Stoottroepen, alsmede een verzoekschrift aan Prins Bernhard, allen uit 1946; met foto’s van  

 boekhandel Mosmans waar Goosens werkte en een foto van “De Jonge Werkman” uit c.a.  

 1938, van welke instelling Goossens lid was, en foto’s van vermoedelijk zijn ter aardebestelling  

 in 1995, (c.a. 1938)1995-1996 1 omslag 

 

NB1: OPENBAAR vanaf 1 januari 2046. Volgens een zinsnede in een kopie van een brief door 

Luc aan S. van Heel-Houba van 3 april 1996 zou Luc hebben afgesproken met de weduwe van 

Goossens dat diens levensverhaal opgetekend door Luc en in dit dossiers aanwezig, ‘bij een 

notaris in een kluis’ zou verdwijnen en dat een ‘officiële akte’ het jaartal 2045 zal vermelden 

waarop het levensverhaal gepubliceerd mag worden 

NB2: de foto van “De Jonge Werkman” is eigendom van de Stichting katholiek Leven in Beeld te 

Nijmegen, welk archief met nr. 1093 is ondergebracht bij het KDC, het Katholiek Documentatie 

Centrum 
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9 Bevrijdingsfeesten en terugblikken met bevrijders 

 
902  Foto’s van de feestelijkheden op de Markt in oktober 1945 tijdens de 1e herdenking van de 

 bevrijding in aanwezigheid van generaal R.K. Ross, z.j. Kopieën 1 envelop 

 

 NB: afkomstig van Henry Smith-Daye 

  

903  Karikaturale tekening door Julian Dony van Henry Smith-Daye gemaakt op 29 oktober 1945,  

 z.j. Kopie  1 stuk 

 

1227  Foto’s van een bijeenkomst gehouden in oktober 1945 op de Parade met een toespraak door  

 Jan de Swart in het bijzijn van generaal R.K. Ross, tevens op de foto te zien dr. Armand van  

 Puyvelde, z.j. Kopie  3 stukken 

  

     NB: de kopie is afkomstig van Henry Smith-Daye 

 

1316 Foto’s van de reünie van bevrijders als generaal R.K. Ross, Cyril Coleman, Geoffrey Saunders 

 (ADC, aide de camp van generaal Ross), generaal Friedberger en burgemeester Loeff bij de  

 familie Kortenhorst in Rosmalen in oktober 1945, z.j. 1 omslag 

 

 NB1: Ross had eind oktober 1944 enkele dagen in het huis van deze familie zijn Hoofdkwartier 

 NB2: zie ook inv.nr. 1170 

 NB3: wie Friedberger was, is niet bekend 

 

1317 Poëziealbum van Wilna Kortenhorst met daarin vanaf september 1944 de handtekeningen,  

 soms met een gedicht of spreuk van diverse bevrijders en hun adressen, zowel uit het Verenigd  

 Koninkrijk als Canada en vermoedelijk Polen, 1992. Kopieën 1 omslag 

 

1318 Stukken betreffende Allan Hill van de King’s Own Scottish Borderers die eind 1944 nabij Vught  

 en Rosmalen vocht, met kopieën van gepubliceerde memoires van de gebeurtenissen toen en  

 Hills kennismaking met de familie Kortenhorst onder wie de dochters Carla en Wilna, 1996 

   1 omslag 

 

 NB: Hill zou de onbekende nr. 18 kunnen zijn op een foto uit inv.nr. 1316 

 

921  Menukaarten van en met handtekeningen van deelnemers aan het Annual Dinner van de 53rd  

 Welsh Division, van een diner ter herinnering aan de bevrijding van Winterswijk door dezelfde  

 divisie en een briefje van Barney (McCall?), 1946 en 1990 3 stukken 

 

909  Stukken, zoals de gastenlijst en de uitnodiging, betreffende het Annual Dinner van de 53rd  

 Welsh Division te Cardiff op 28 oktober 1983 in aanwezigheid van de ‘Queen’ en van 27 maart 

 1992, 1983 en 1992 5 stukken 

 

926  Correspondentie met Lt.-Col. N.J. Lock van de Royal Welsh die naar ’s-Hertogenbosch komt  

 om onderzoek te doen naar de inname van de stad, met een overzicht van de bronnen die Luc  

 heeft verzameld en de door Luc vastgelegde herinnering aan de bevrijding, 2006-2007 

  1 omslag 

1295 Stukken betreffende een werkbezoek van Welshe militairen eind september 2012 voor een  

 studie rond Operatie ‘Alan’ met bezoeken aan diverse locaties zoals Kamp Vught, station  

 Rosmalen, Geffen en de Diezebrug, 2012 1 omslag 
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10 Strijd buiten de huidige gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 

 

912  Verslag van een bijeenkomst op 16 oktober 1944 te Nijmegen van een aantal officieren van de 

53rd Welsh Division over de gang van zaken rond de veldtocht, z.j. Kopie 1 stuk 
 

913  Humoristische interne notitie van 2 juli 1945 door Head Quarters van de 53rd Welsh Division 

over een in beslaggenomen trein en wat daarmee gedaan kan worden, z.j. Kopie 1 stuk 

 

916  Stukken betreffende de gevechtshandelingen in oktober 1944 door de 53rd Welsh Division op 

weg naar Nijmegen, z.j. Kopieën 1 omslag 

 

955  War Diary van 18 tot en met 30 september 1944 van de 1/5th Battalion The Welch Regiment van 

de opmars van Heide, Luyksgestel naar Sint-Oedenrode, z.j. Kopie 1 stuk 

 

     NB1: kopieën van WO 171/1386 

NB2: mogelijk heeft Luc deze gekopieerd vanwege het feit dat hij vanaf december 1944 zelf in 

deze contreien actief was met de Stoottroepen; met ’s-Hertogenbosch hebben ze niets van 

doen 

 

1005  War Diary van 27 september tot en met 31 oktober 1944 van de ‘5 R. Tks’ van Nistelrode,  

 Veghel, Helvoirt naar Hulten, z.j. Kopieën 2 stukken 

 

     NB: kopieën van WO 171/867 120187 

 

1167  Foto’s van ’Kangaroo’s’ ofwel ‘Armoured Personnel Carriers’, rijdend richting Schijndel, z.j.  

   1 stuk 

 

 NB: foto’s van IWM B11202 en B11204; opgeplakt op een blad 

 

1073  Brief door J.M. Didden van 27 april 1985 met kopieën van stukken over de bevrijding van Den  

 Dungen door de 51th Highland Division, z.j. Kopieën 1 stuk 

 

1060  Hoofdstukken uit boeken over de geschiedenis van de 51st Highland Division 5th Seaforths van  

 de opmars rond de Dommel, Liempde en Den Dungen, z.j. Kopieën 2 stukken 

 

1059  War Diary van 20 tot en met 27 oktober 1944 van de 51st Highland Division 5th Seaforths van  

 de opmars rond de Dommel, Liempde en Den Dungen, z.j. Kopie 1 stuk 

 

          NB: kopieën van WO 171/1370 123341 

 

1068  Correspondentie tussen Luc van Gent en Jeanne van der Krabben-Verkooyen die informatie  

 geeft en vraagt over de Cameron Highlanders die in Vught zijn geweest, waaronder bevrijders  

 George Sands, Ted Murcar en Richard Massey, 2007-2008 2 stukken 

 

1364 Dagboekfragment van 21 en 22 september (1944) van de bevrijding, onduidelijk waar, door 

 ‘Tommies’, met foto’s en de volgende namen en adressen van bevrijders: Louis J. Goodman,  

 C. Parkinson, Derick Perm, NN Bennett en W. Williams van de 1/7th battalion Royal Welsh  

 Fuseliers, z.j. Kopie 1 stuk 

 

1160  Foto’s van scenes op de ochtend van 22 oktober 1944 van een broodbakkende Peter 

 Verstegen, Achter ’t Groes te Heesch en van oprukkende voertuigen van de bevrijders, z.j. 

  2 stukken 
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 NB: foto’s van de Times Newspapers Ltd, opgeplakt op twee bladen 

 

1007  Capture of Doornhoek and Berlicum 22 & 23 Oct 44 by 1/5 Queen’s Written by the  

 Commanding Officer, z.j. Kopie 1 stuk 

 

     NB: kopieën van WO 171/1366 123341 

 

956  Operation Order voor de Operation BEECHER Nrs. 8 van 17 september 1944 en 9 van 21 

  september 1944 voor de militaire acties uit te voeren door 1/5th Battalion The Welch Regiment,  

 z.j. Kopieën 1 stuk 

 

      NB: kopieën van WO 171/1386 167810 

 

974  War Diary van 21 en 22 september 1944 van het 7th Royal Welch Fuseliers van de opmars  

 rond Casteren, Hogeloon, Oirschot, Bladel en Hapert, z.j. Kopieën 1 omslag 

 

         NB: kopieën van WO 171/1392 167810 met bijlagen 

 

975  Dryland, C.P. ‘The Vessem Grave’, in ? (z.p., z.j.), z.j. Kopie 1 stuk 

 

959  Verslag van 1 oktober 1944 door een I.O., Intelligence Officer, van het gevangennemen van  

 Duitse troepen nabij Schijndel en de Dommel, z.j. Kopie 1 stuk 

 

     NB: volgens een aangehecht briefje aangetroffen in het ‘U.S.archief in Washington’ 

 

1309 Brief met bijlagen door Leendert Timmers te Rotterdam, later Breda aan Luc van Gent over zijn  

 ervaringen en rol als tolk tijdens de bevrijding van Nederland, maar buiten ’s-Hertogenbosch,  

 1994-2008. Kopieën 1 omslag 

 

939  Stukken betreffende de gevechtshandelingen begin november 1944 rond Operatie Turf door de 

’71 Inf Bde’ (Infanterie Brigade) nabij Maaseik en Kessenich, de gevangenneming van enkele 

spionnen, een situatieschets en een verslag, z.j. Kopieën 3 stukken 

 

     NB: kopieën van WO 171/1356 
 

66 Dossier met foto’s en kopieën van stukken uit 1943 betreffende de redding en de redders van 

 de Halifax-bommenwerperpiloot Jack Hempstead die in de zomer van 1943 was neergestort  

 nabij Vorstenbosch op 13/14 juli 1943, 2006 1 omslag en 1 CD 

 

 NB1: dit verhaal is door Luc in 2006 gepubliceerd: De ontsnapping van sergeant Hampstead  

 NB2: het dossiers is niet geordend 
 

938  Foto’s van 19 september 1944 met daarop familie Casteleijns en Reitsma en Captain Ashcroft,  

 Major Jenkins, Lt. Fuller en Major Innemore van de Ox & Bucks te Veldhoven, 1944  3 stukken 

 

108 Stukken betreffende de terugkeer in 1991 van de op 11/12 juni 1941 bij Nistelrode neergestorte  

 RAF-piloot William Hall die is opgevangen en verpleegd door het gezin van dr.  

 Trügg en vervolgens aan de autoriteiten overgedragen waarna hij naar Duitsland als  

 krijgsgevangene ging, met een boekje van Hall’s hand over zijn avontuur en foto’s van de 

 betrokkenen in WO II en in 1991; met informatie over de in 1941 wel overleden bemanning J.A.  

 Reid, A. Hibbin, J.A. Barron, L. Beattie en Douglas Hamilton Harley; met foto’s en negatieven,  

 ca. 1991  1 omslag 
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110 Stukken betreffende de bevrijding van Hoogeloon tijdens Operatie ‘Market Garden’ in 

 september 1944; het opvangen van Amerikanen uit een neergeschoten vliegtuig; de rol hierbij  

 van schoolmeester Adriaan Goossens en het doen ontsporen van een munitietrein; de  

 terugkeer van bevrijder Dennis James en informatie van Joe Rogers en David Morgan, met  

 foto’s, 1990-1992 1 omslag 

 

111 Stukken betreffende de bevrijding van Bladel tijdens Operatie ‘Market Garden’, met brieven  

 van bevrijder Jason King en A. ‘Ginger’ Mills, de dochter van de toen gesneuvelde Antony  

 Connor en een bezoek van schoolkinderen uit Radcliffe-on-Trent, 1990  1 omslag 

 

1012  War Diary met Appendices van 1 oktober tot en met 23 oktober 1944 van de 1st Battalion The 

 Rifle Brigade van de opmars van Heesch, Geffen, Nistelrode naar Middelrode, met een brief  

 door Luc van Gent aan bevrijder A.R. Fauconbridge en brieven door bevrijders John C. Dixon  

 en Tony Crassweller over de identiteit van een Nederlandse tolk, z.j. en 1995. Deels kopieën  

  2 stukken 

 

1013  War Diary van 24 tot en met 30 september 1944 van de 5th Coldstream Guards van de opmars  

 van Nistelrode naar Heesch, z.j. Kopie 1 stuk 

 

        NB: kopieën van WO 171/1253 167810 

 

1014  War Diary van 21 tot en met 30 september 1944 van de 1st (Armoured) Battalion Coldstream 

 Guards van de opmars van Groesbeek via Grave naar Geffen, z.j. Kopie 1 stuk 

 

        NB: kopieën van WO 171/1250 167810 
 

114  Stukken betreffende de zoektocht door de Canadese bevrijder Jay Cummings naar een meisje  

 genaamd Jacoba te Berlicum, dat hij had ontmoet eind november/begin december 1944, met  

 foto’s, 1990 1 omslag 

 
116  Stukken en foto’s betreffende de zoektocht door Emile Beltgens te Nijmegen, onderduiker die  

 na WO II naar Canada emigreerde, naar politieman en medeonderduiker Frans Tax te 

 ‘s-Hertogenbosch, die hem in de oorlog een valse Ausweis had bezorgd zodat hij niet naar  

 Duitsland hoefde om te werken, met een door Emile in 1975 in het Nijmeegse dialect  

 getypte herinneringen aan mei 1940, herfst 1944, en de oorlogstijd, ook uit ’s-Hertogenbosch,  

 2002          1 omslag 

 

1164  Foto’s van marcherende bevrijders op weg naar het front nabij en in Geffen, z.j.  2 stukken 

 

 NB: foto’s van IWM B11148 en B11149; opgeplakt op twee bladen 

 

1165 Foto’s van Engelse Cromwell tanks onder andere met vlammenwerpers en ‘brushwood’, een  

 zogeheten ‘Funny’ nabij Geffen, z.j. 2 stukken 

 

 NB: foto’s van IWM B11153, B11133 en B1140 

 
118 Stukken en foto’s betreffende het bezoeken van de plek bij de boerderij van de familie  

 Ramakers te Hunsel door zijn neven waar Sidney Thomas Devall van het 53rd Welsh Division  

 Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry (Ox & Bucks) in de nacht van 3 op 4  

 november 1944 was gesneuveld, 2007  1 omslag 

 

1289 Informatie en correspondentie over oorlogshandelingen en burgers op de Schijndelseweg bij  

 Sint-Michielsgestel, met foto’s en een film van gevechtshandelingen afkomstig van het Imperial  
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 War Museum en de redding van de kinderen Kapteijns uit een brandende schuilkelder, z.j. 

   1 omslag 

 

 NB1: de filmopnamen zijn door Luc aangetroffen in het Imperial War Museum en in de  

 videofilm van de Stichting October ’44 gemonteerd 

  NB2: brieven met verslagen of namen van de vermelde bevrijders: John Gray, Francis Irvine, 

C.Q. McCance, Alex Stanton, Dennis Wright, Walter Thomas “Wally” 

 

75 Stukken betreffende de gevechten in en rond Best tijdens en na Operatie ‘Market Garden’, 

 september en oktober 1944 door de Gordon Highlanders 2nd Battalion The Black Watch, 1994 

   1 omslag 

 

76 Stukken betreffende de gevechten rond Mill in mei 1940, met onder andere kopieën vanuit  

 Duitse literatuur over de Duitse eenheden, ca. 1997 1 omslag 
 

86 Correspondentie onder andere met bevrijders over de bevrijding van Middelbeers en het  

 Actiecomité 50-jarige bevrijding Middelbeers, 1993-1995 1 omslag 

 

1288 Stukken betreffende Wilhelm Berend en Gerhard Geurtz die op 10 mei 1940 op het station van  

 Hassum (nabij Goch in Duitsland) dienst hadden en treinen naar Nederland zagen vertrekken;  

 met vermelding van Louis Rits, vroegere buurman van Luc, die daar een niet verder toegelichte   

 rol speelde; bijgevoegd twee ansichtkaarten door ‘Hans’ aan de familie Rits-Goulmy, die eind  

 1939 was gelegerd in Gouda, 2008 1 omslag 

 

 NB: een gepantserde trein was in de vroege ochtend van 10 mei de grens overgegaan met  

 soldaten aan boord; op de terugweg waren echter versperringen door het Nederlandse leger 

 aangebracht waardoor de trein ontspoorde 

 

1367 Verslag van herinneringen aan een circus en de anti-Duitse leiding Ben Vermolen, Andreas  

 Giezen in Den Haag, kermisexploitanten afkomstig uit ’s-Hertogenbosch, z.j. Getypt  1 stuk 

 

1297 Verschrikkelijke dagen door Piet Willems. Getypt verslag van een reconstructie door Martien  

 Dankers, Piet Willems, generaal Valentine Blomfield en zijn chauffeur ‘Mac Donald‘ Carmichael  

 van de oorlogsdagen van 20 en 21 september 1944 aan de Oirschotsedijk te Wintelre, 1994.  

 Kopie 1 stuk 

 

 NB: Petrus Jacobus ‘Piet’ Willems (1928-2004) was de bekende maatschappelijk werker 

 in ’s-Hertogenbosch. Zie ook NL-HtSA Archiefnummer 0684 Petrus (Piet) J. Willems te  

 ‘s-Hertogenbosch, 1928-2004 

 

1333 Foto’s van een gezelschap bevrijders en Piet Willems op locatie van gevechtshandelingen, bij  

 het oorlogsmonument in Wintelre en bij de aanbieding van een publicatie aan het College van  

 Burgemeester en Wethouders van de toenmalige gemeente Vessem(?), 1994-1995 1 omslag 

 

1341 Brief en een foto van Brigadier R.A. Blomfield waarin hij Sir Peter Meinertzhagen noemt en  

 foto’s onder andere van net na de oorlog van het ouderlijk huis van Piet Willems, van andere  

 panden mogelijk in Wintelre en uit 1944 van verzetsstrijder Willem van der Loo, z.j. en 1994 

   1 omslag 

 

1315 Foto’s van brandende voertuigen op de weg tussen Heeswijk en Schijndel of tussen Best en  

 Oirschot, gemaakt door Sgt. Mapham in oktober 1944, z.j. 1 omslag 

 

 NB: foto’s van IWM B11281, B11285 en B11286 



66 
 

 

1320 Foto’s van de oversteek in 1944 door bevrijders, met pikhouwelen en scheppen, van de  

 Dommel ter hoogte van Boxtel, met op de achtergrond een brand; van ordonnans van de  

 Militaire Politie op een motor; van twee foto’s: een voertuig en marcherende manschappen door  

 het centrum van net, in 1944 bevrijde Schijndel en van vier foto’s van voertuigen en  

 manschappen tijdens de bevrijding van Berlicum in 1944, z.j. 7 stukken 

 

 NB: foto’s van IWM B11279, B11292, B11211, B11208, B11232, B11240, B11239 en  

 B11235 

 

1336 Stukken betreffende de herdenkingen te Winterswijk, waarover Luc aan (oud-minister van 

Defensie) Bram Stemerdink schrijft, 1985-2000 4 stukken 

 

1254 Foto van het verwijderen van affiches uit de bezettingsjaren van een aanplakbord te Esch, z.j. 

  1 stuk 

 

 NB: foto van IWM B11459; opgeplakt op een blad 
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11 Stukken betreffende de zoektochten jaren later door 

bevrijders naar locaties en Bossche kennissen uit WO II 
 

 

1340 Stukken betreffende de niet geslaagde zoektocht door Harry Beekwilder naar Gwen Jordan van  

 de Welsh Fuseliers die bij hem thuis eind 1944-begin 1945 was ingekwartierd, 1983 2 stukken 

 

1360 Brief door de familie Van de Kamp te Heesch die op zoek is naar de gewonde Engelse militair 

 die op 25 september 1944 zwaargewond in een boerderij vol Duitsers is ondergebracht  

 betreffende de zoektocht, 1984 1 stuk 
 

1281 Stukken betreffende de geslaagde zoektocht door Harry Mears naar hulpverleners als Jan  

 Kindt, Harrie le Blanc en Gerrit de Bruijn na de inslag van een V1 op 22 december 1944 op de  

 woonwijk De Vliert, 1986 1 omslag 

 

 NB: zie ook inv.nr. 1284 

 

1278 Stukken zoals krantenartikelen en foto’s betreffende de terugkeer van Mike Warrington en  

 Dennis Thomas in 1989, 1990 en in 1993 naar Nuland, alwaar hun tank werd geraakt door een  

 panzerfaust nabij café Witlox op de weg van Nuland naar ’s-Hertogenbosch en het graf van de  

 op 20 oktober 1944 gesneuvelde bevrijder W.J.M. Crocker, die werd afgelost door Warrington,  

 z.j.; met de aanbieding van een gedenkteken, 1989, 1990 en 1993 1 omslag 

 

 NB: Luc en Agnes noemden dit dossier ‘Case Warrington’ 

 

128 Stukken betreffende de zoektocht door Roy Mitchell en Geoffrey Tebb van de Black Watch  

 Regiment van de 51 Highland Infantry Division naar Anna en Ricki van den Oever, twee meisjes  

 van ca. 8 en 9 jaar wonende op een boerderij nabij Sint-Oedenrode en Schijndel, die tijdens de  

 gevechtshandelingen in oktober 1944 een heel rustige indruk maakten, met foto’s en een  

 dagboek vanaf donderdag 19 tot en met maandag 23 oktober 1944, 1990 en 2001  1 omslag 

 

1298 Stukken betreffende de geslaagde zoektocht naar piloot Norman David Crockart die het  

 ouderlijk huis van Luc van Gent eind 1944 in plaats van Sluis 0 had gebombardeerd, 1991-1999 

 1 omslag 

 

59 Stukken betreffende de geslaagde zoektocht en het verhaal van luitenant Bertram Tony Flack  

 naar Helena Arens en haar familie, slachtoffers van een granaatinslag op 26 oktober 1944 in de  

 Verwersstraat; met foto’s en namen van buurtbewoners net na de bevrijding, 1991 1 omslag 

 

 NB: er is een kopie aanwezig gemaakt van de voor en achterkant van twee door bevrijders 

gesigneerde muntbiljetten van 1 gulden met Wilhelmina; zie voor een van de twee 

gesigneerde originele muntbiljetten inv.nr. 984. Deze bevrijders zijn niet te vinden in inv.nrs. 

130-870. Dit biljet is mogelijk het exemplaar dat Flack signeerde; zijn naam staat er echter 

niet op. Hij schrijft dat op het moment van signeren de granaat explodeerde en zijn pen uit 

zijn hand sloeg... 

 

1306 Krantenartikel over de geslaagde zoektocht door Reginald Lee naar het graf van Lt-Col. Hare  

 en naar twee meisjes ander wie Truus en naar verzetsman Theo Verstappen, 1991. Kopie 

   1 stuk 
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 85 Correspondentie, met scans van foto’s uit de winter van 1943-1944 van de Orthenseweg en 

omgeving, met E. Buitenhuis uit Zwolle over de oorlogstijd aan de Orthenseweg en de 

zoektocht naar de bevrijder Leslie Thompson, 1994 1 omslag 

 

1239 Foto door Felix Janssens van het Brabants Dagblad van de ontmoeting tussen Ian Sherrif en  

 Franz Kopka wiens ondergeschikte met zijn P559 Panzerabwehr Abteilung de tank van Sherrif  

 raakte, met het krantenbericht en een brief door Ian, 1994 4 stukken 

 

 NB1: foto’s en de brief zijn op drie bladen geplakt 

 NB2: zie ook inv.nr. 100 

 

1287 Brieven door Michael Davies over een pentekening door Hendrick Arhaat van de Sint-Jan die  

 zijn vader, dienende in de Royal Welch Fusiliers, in 1944-1945 had gekregen omdat hij ervoor  

 had gezorgd dat er geen granaten op de kathedrale basiliek zouden vallen, 1996 3 stukken 

 

1293 Stukken betreffende de zoektocht met onbekende uitkomst door Clarence R. Peard, bouwer 

 van de Baileybrug op de plek van de Vughterburg bij het Heetmanplein, naar kinderen en  

 volwassenen die hij bij het bouwen heeft ontmoet, 1996-1997  1 omslag 

 

129 Stukken betreffende de zoektocht door de zuster en de dochter van Mervyn Williams naar de  

 plek, Bruggen in Rosmalen-Oost, waar haar broer is gesneuveld op 23 oktober 1944, 1997 

   1 omslag 

1284 Stukken betreffende de mislukte zoektocht door Gordon Kynaston naar de Nederlander  

 ‘Hughie’ die hij ontmoette vlak na de inslag van de V1 op de woonwijk De Vliert op 22 december  

 1944, 1997 1 stuk 

 

 NB1: drie stukken op een blad geplakt 

 NB2: zie ook inv.nr. 1281 

 

1280 Stukken betreffende de geslaagde zoektocht door William ‘Bill’ Allen naar Toontje Kroon, die hij  

 zwaargewond geraakt in de Gruttostraat naar de Pius X school aan de Aartshertogenlaan  

 bracht, alwaar meer gewonden lagen, 1997 1 omslag 

 

1373 Briefwisseling tussen Luc van Gent en P.F. Middleton-Heijlen over haar zoektocht naar een  

 RAF-militair, gelegerd te Vught in de winter van 1944-1945, 2000 2 stukken 

 

115 Stukken betreffende het weerzien van Fred Weller uit de VS, die in 1941-1947 in ’s- 

 Hertogenbosch woonde en getuige was van het wegvoeren van joden, onder wie Ed Levinson,  

 op het Emmaplein. Die was ondergedoken bij de tijdig bekeerde NSB’er Eijkemans, die  

 desondanks een jaar in Vught is opgesloten geweest, 2000 en 2009 1 omslag 

 

1283 Stukken betreffende de geslaagde zoektocht door Gordon Barclay naar de dood op 6 januari  

 1945 van zijn neef de Canadese Sergeant Major William Martin op een van de twee  

 Baileybruggen nabij Sluis 0, welke bruggen waren genaamd ‘Jensen Bridge’ en ‘Holland Bridge’  

 hoewel deze namen bij de omwonenden niet bekend waren; Martin zou zijn gedood door eigen  

 troepen en daarna ingereden in een huis aan de Oostwal 16; met een kopie van het  

 onderzoeksrapport door een ‘Court of Inquiry’ naar de dood van Martin, 2004-2005  1 omslag 

 

1285 Stukken betreffende de geslaagde zoektocht door Pat Moseley en haar man en zoons naar het  

 graf te Valkenswaard van haar vader D.F. Woodward (Ox & Bucks) en de plek waar hij  

 sneuvelde op 21 september 1944 nabij een brug over het Wilhelminakanaal bij Oirschot, 2004 

   1 omslag 
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1286 Stukken betreffende de geslaagde zoektocht door Stephen Crocutt en zijn zoon naar het graf  

 van zijn vader Arthur Crocutt te Valkenswaard, de plek bij het Wilhelminakanaal waar hij  

 sneuvelde en de boerderij De Kruisberg, 2006 1 omslag 

 

117 Stukken betreffende de zoektocht door Richard von Slicher, zoon van bevrijder Ernest von 

 Slicher, naar de familie Sonderegger in de Verwersstraat 63 waar Ernest eind 1944  

 ingekwartierd was, 2007  1 omslag 

 

1358 Stukken betreffende neergeschoten Amerikaanse vliegtuigen op 11/12 november 1943 nabij 

 Deuteren en Hedikhuizen, onder wie Tom Applewhite zie Casualty Report 11 november 1943 

 USAF-vliegtuigtype B-17F 42-30795 en Casualty Report USAF 7 October 1944 vliegtuigtype  

 B-17G 43-38188, 2010 5 stukken  
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12 Fotoalbums van reizen naar Engeland en Wales om 

bevrijders te ontmoeten 
 

 

29  Fotoalbum met foto’s van bevrijders die in de zomer van 1983 naar ’s-Hertogenbosch zijn  

 gekomen en van de reis door Luc en historicus Karel Margry naar Engeland om bevrijders te  

 ontmoeten; met achterin foto’s en prentbriefkaarten van locaties in de stad uit de jaren ’30 en  

 ’40, vermoedelijk om dat daar is gevochten, 1983 1 deel 

 

         NB: de afgebeelde en benoemde personen, voornamelijk bevrijders, soms met echtgenote, 

 zijn: Barber, R.C.H.; Boardman, J.; Cockerill, Ken; Corfield, D.V.; Cosgrove, Travers; Davies,  

 Oswald; Day, Victor E.; Dryland, C.P.; Dugdale, J.E.M.; Eaves, James; Fish, Walt; Grogan,  

Austin; Harington, Sir Charles; Hill, Chris; Hughes, Evan Owen; Johnson, John; Jones, Vivian; 

Jones, William Arthur; Jordan, J.; Lewis, Arthur; McCall, Barnie; Morgan, G.F.K.; Morgan, 

David; Oldham, Richard; Philips, Cyril; Price, Tom; Rumley, Leo; Ryan, Richard; Thomas, 

Huwie; Tipping, Sam; Towers, Arthur; Turner, W.J.; Williams, Ron 

 

30  Foto’s van een bijeenkomst van bevrijders, met vermelding van de namen van de afgebeelden,  

 z.j.  2 stukken 

 

 NB: de afgebeelde en benoemde personen, voornamelijk bevrijders, soms met echtgenote, 

          zijn: Atkinson, Bob; Boulter, Vincent; Brown, Percy; Clarke, Ron; Coombes, Bruce; Cummings,  

 Henry; Crane, Sam; Dickon, Ted; Downs, John; Eaves, Jim; Ellis, John; Evans, John; Garrood,  

Henry; Griffiths, Stan; Harris, Jack; Heaviside, Albert; Hill, Ira; Holland, Ray; James, Dennis; 

Jones, Albert; Leverdier, Lee; Lloyd, Glyn; Martin, Ernest; Mitchell, Norman; Maynard, Walter; 

Moore, John; Morgan, Geoff; Patterson, Mrs. R.M.; Ridley, Allan; Roberts, Llewellyn; Roberts, 

Wendell; Twigg, Ron 

 

31  Fotoalbum van het maken van de videofilm op gevechtslocaties in ’s-Hertogenbosch met  

 bevrijders, 1984 1 deel 

 

          NB1: groot formaat, apart geborgen 

          NB2: zie ook NL-HtSA Archiefnummer 0790 Stichting October ’44 te ’s-Hertogenbosch, 

          (1975)1983-2006, rubriek 4.1 

          NB3: gefotografeerde verdediger Schlaghecke(r), Heinrich, en de afgebeelde en benoemde  

          personen, voornamelijk bevrijders, soms met echtgenote, zijn: Barber, Bobby; Chaston, John; 

 Cottrill, N.N.; Crane, Sam; Davies, Oswald; Dryland, Peter; Dugdale, John; Handford, Peter 

 Harington, Sir Charles; Hill, Chris; Johnson, John; Lewis, Arthur; McCall, Barnie; Morgan, David 

 Owen, Bill; Ryan, Richard; Thomas, Hughie 

 

36  Fotoalbum en plakboek van de reis naar Engeland en Wales, 1985, vakanties en naar Amerika,  

 1985-1986 1 deel 

            

NB: de afgebeelde en benoemde personen, voornamelijk bevrijders, soms met echtgenote, zijn:  

Chaston, John; Chiswell, Peter; Davies, Oswald ‘Ossie’; Dryland, Peter; Dugdale, John; Field, 

Michael; Handford, Peter; Harington, Sir Charles; Hill, Chris; Lawson, Ron; Lewis, Arthur; 

Medley, N.N.; Morgan, David; Rees, O. G.; Ryan, Dick; Smith, Bobby; Temple, N.N.; Wilson, 

Andrew 

 

33  Fotoalbum met reisprogramma van een reis naar Engeland en Wales naar bevrijders en  

 kennissen en vakantiebeelden; en van de postmeesters, 1986-1989 1 deel en 1 stuk 
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          NB1: sommigen pagina’s en foto’s zijn weggehaald, maar de bijschriften zijn wel gebleven 

          NB2: de afgebeelde en benoemde personen, voornamelijk bevrijders, soms met echtgenote, 

zijn: Allen, Tom; Applin, N.N.; Atkinson, Rob; Boardman, Jim; Brock, Dick; Brodie, Frank; 

Browning, Harry; Bye, Howard; Chaston, John; Chiswell, Peter; Chivers, Lawrence; Clark, 

Percy; Clement, Bill; Collins, Ray; Cox, James; Crane, Sam; Davies, Dennis; Davies, Oswald  

‘Ossie’; Davies, Sid; Dugdale, John; Eaves, Jim; Eaves, Tom; Evans, Len; Ferguson, Eric; 

Graham, Robert; Henley, Bert; Hill, Chris; Hughes, John; Johnson, John; Jonathan, Gwyn;  

 Jones, Delwyn; Jones, Ellis; Jones, Glan; Lewis, Arthur; Lomas, Eric; Mears, S.; Morgan, David; 

Morris, Hector; Murthwaite, J.; Oxlee, R.; Reynolds, Ron; Roberts, G.; Rogers, Frank; Sherrif,  
 Ian; Taylor, Gwyn; Thomas, Hughie; Towers, Arthur; Wharmby, Reuben; Wild, Jack; Williams,  

 Len; Whitmore, N.N. 

 

37  Fotoalbum van een reis naar het Verenigd Koninkrijk; van een bezoek van burgemeester Ben  

 van Zwieten aan Cardiff, 1987 1 deel 

            

NB1: de afgebeelde en benoemde personen, voornamelijk bevrijders, soms met echtgenote, 

zijn: Adams, A.E.; Atkinson, R.; Bannister, N.N.; Bell, Dennis; Bolland, David; Carr, Arthur;  

 Colley, A.; Coupland, R.; Creighton, G.; Cummings, Harry; Downs, John; Dryland, Peter; 

 Dugdale, John; Edgecombe, Bill; Elgood, Bruno; Ellison, Vic; Harris, Jack; Henderson, David; 

 Henle, John; Hodgson, Frank; Hosgood, Dicky; Hosking, Reg; Keightley, H.E.; Kressinger, Jim;  

 Leggat, Frank; Marshall, J.; Martin, Ernest; Milton, John; Parnaby, Reginald; Plummer, Mark; 

 Seller, A.; Sharland, Cyril; Skinner, Basil; Travers Cosgrove, John; Watts, Ken; Woods, N.N. 

 

39  Fotoalbum en plakboek van een werkbezoek aan Wales, waaronder het ‘eating the leek’  

 ceremonieel tijdens de jaarlijkse Saint-David’s Buffet Dance te Newtown waardoor Luc lid werd  

 van de Royal Welch Fuseliers Comrades Association, 1988; postmeesters 1990, reis naar  

 Engeland en Wales 1990, 1988-1990 1 deel 

 

          NB1: sommige pagina’s en foto’s zijn weggehaald; de bijschriften zijn wel gebleven 

          NB2: de afgebeelde en benoemde personen, voornamelijk bevrijders, soms met echtgenote, 

          zijn: Brown, Percy; Clarke, Andrew; Davies, Jim; Davies, Sid; Francis, N.N.; Fuller, Geoffrey; 

 Hudson, Harold; Lewis, Arthur; Lloyd, Glyn; Martin, Harry; Morgan, David; Owen, Bob; Ricketts,  

 Frank; Taylor, Teddy; Wilsdon, Jim 

 

32  Fotoalbum met foto’s van een reis naar Engeland en Wales naar bevrijders in 1991; de  

 ‘Postmeesters’ 1991; een bezoek aan RK Basisschool Masemude 1992; boerenprotest tegen  

 het Streekplan van de provincie 1992; reis naar Doetinchem, Kassel, Weimar, München om  

 Ursula Neumann te ontmoeten 1992; uitreiking Stadspenning (‘Eerepenning van ’s- 

 Hertogenbosch’) 1992; diner in de Raadskelder met bevrijders vanwege de 48e herdenking van  

 de bevrijding in 1992; watersnood 1995; uitreiking gouden Bamberger 1995; vakantie in  

 Tunesië 1995; uitreiking Ridder Oranje-Nassau 1995, 1991-1995 1 deel 

 

          NB1: sommigen pagina’s en foto’s zijn weggehaald, maar de bijschriften zijn wel 

          gebleven 

          NB2: de afgebeelde en benoemde personen, voornamelijk bevrijders, soms met echtgenote, 

          zijn: Bolland, David; Carne, Don; Cooper, John; Davies, Ralph; Dugdale, John; Handford, Peter; 

 Harington, Sir Charles; Lee, Reginald; Moyle, Harry; Oliver, Dennis; Preece, David; Smith, Roy; 

 Smith, Bob; Turner, Cliff; Van Rees, Tim; Reynolds, Ron 

 

5  Fotoalbum met foto’s van een reis naar Canada, waarin tevens enkele bevrijders zijn bezocht,  

 1993  1 deel 

 

41  Fotoalbum en plakboek van reizen en van verjaardagen en jubilea; herdenking bij de ‘running  
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 soldiers’ bij Sluis 0, 1995-1996 1 deel 

 

          NB1: sommige pagina’s en foto’s zijn weggehaald; de bijschriften zijn wel gebleven 

          NB2: de afgebeelde en benoemde personen, voornamelijk bevrijders, soms met echtgenote, 

zijn: Bolland, David; Carmichael, Alastair; Chaston, John; Cooper, Jim; Dixon, Ted; Flower, 

Dick; Harington, Sir Charles; Harvard, N.N.; Head, Alfred; Oliver, Dennis; Patmore, Rob; Pyne, 

Harold; Richardson, N.N.; Sherrif, Ian; Smart, Roy; Smith, David Nelson; Stevens, Barry; 

Thorneycroft, Harold; Turner, Cliff 

 

38  Fotoalbum en plakboek van een bezoek door bevrijders en (nazaat) van verdediger 1997;  

 reünie Stedelijk Gymnasium 1998; 54e herdenking van de bevrijding ’s-Hertogenbosch 1998;  

 familiebezoeken; 55e herdenking en reünie 1999 (‘de laatste keer’), signering ‘Ooggetuigen in  

 het licht van 2000’ door Luc 1999; kranslegging bij de ‘running soldiers’ bij Sluis 0 2000, 1997- 

 2000  1 deel 

 

 NB1: sommige pagina’s en foto’s zijn weggehaald; de bijschriften zijn wel gebleven             

 NB2: de afgebeelde en benoemde personen, voornamelijk bevrijders, soms met echtgenote, 

 zijn: Cooper, John; Davies, Oswald ‘Ossie’; Dugdale, John; Glover, Mike; Handford, Peter; 

 Travers Cosgrove, John 

 

34  Fotoalbum van bezoeken door bevrijders aan ’s-Hertogenbosch, vakanties en privé-activiteiten,  

 een reis naar Engeland en Wales naar bevrijders en kennissen en vakantiebeelden van een  

 Battle Field Tour in de Bommelerwaard 2003; 60e herdenking 2004; reis met de Stichting en  

 burgemeester Ton Rombouts naar Wales 2004; 61e herdenking 2005; 62e herdenking 2006,  

 2001-2006 1 deel 

 

          NB1: sommigen pagina’s en foto’s zijn weggehaald, maar de bijschriften zijn wel gebleven 

          NB2: de afgebeelde en benoemde personen, voornamelijk bevrijders, soms met echtgenote, 

          zijn: Coombes, Bruce; Cooper, John; Corbett, Eric; Davies, Peter; Eaves, Tom; Gooderson,  

Peter; Harington, Sir Charles; Head, Alfred; Patmore, Robert; Warrington, Mike; Wilson, 

Andrew; Yates, Frank 
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13 Documentatie 
 

 

1356 Affiche van de ‘Teach In’ over ‘Jouw aandeel in de Vrede’ gehouden op 31 oktober ? in de 

          ‘Sporthal–Hekellaan’, georganiseerd door het Komitee Bevrijdingsherdenking ’s-Hertogenbosch, 

  z.j. 1 stuk 

 

1296 Lijsten van beschrijvingen van foto’s zoals die als inhoudsopgaven waren opgenomen in de  

 Fotoboeken 1 tot en met 8, opgesteld door Agnes van Gent-van Geffen, z.j. 8 stukken 

 

 NB: deze foto’s zijn door deze inventaris heen opgenomen en beschreven 

 

1299 Affiche van Vervolging, tentoonstelling van de Nederlandse permanente expositie in het  

 voormalig concentratiekamp te Auschwitz [in de] Zuiderkerk [te] Amsterdam, met daarop  

 afgebeeld de foto van de heer Van de Sande met zijn beide dochters lopen tussen het  

 uitgebrande Esso benzinestation en een Engelse tank op het Heetmanplein, 1980 1 stuk 

 

 NB: zie ook inv.nr. 1233 

 

1310 Foto’s van een herdenkingsplechtigheid bij het monument van de 5th Battalion The Welch  

 Regiment in Wales met onder andere wethouder Roderick van de Mortel, z.j. 12 stukken 

 

1312-1313 Nadere toegangen op artikelen uit onder andere het Brabants dagblad en de Bossche 

Omroep op Zondag en op Engelse kranten, dan wel andere publicaties die Luc en 

Agnes verzamelden, indien niet uit de genoemde kranten is het stuk bewaard, 1944-

1995  2 omslagen 

 

 NB: de toegang is door Agnes van Gent-Van Geffen opgebouwd op volgnummer/jaar; 

  Naam tijdschrift of krant; publicatiedatum; titel of omschrijving van het stuk;  

 naam schrijver en/of afgebeelde personen of locaties. De niet aanwezige krantenartikelen zijn 

 te vinden in de bestanden van deze publicaties elders in de archiefbewaarplaats 

 

 1312       Artikelen uit Nederlandse en Bossche kranten of publicaties, waaronder het bericht 

            over de penning uitgegeven door de Stichting October ’44 ter gelegenheid van de 50e  

            herdenking van de bevrijding, met toegang, 1994-1995 

 1313       Artikelen uit Engelse en Bossche kranten, met toegang, 1944-1987 

 

1342-1343        Negatieven van tal van foto’s van 1944 en later van locaties waar is gevochten of  

                anderszins relevant voor de bevrijding zijn, met toegang en globale beschrijving,  

                1944-ca. 2000  1 omslag en 1 pak 

 

 NB: de toegangen zijn als volgt genoemd en hier vrijwel letterlijk overgenomen: 

 -F.IWM, V-F1, 2 en 3: Fotonegatieven IWM (Imperial War Museum) in verband met de film 

 -Di 1, Di 2, Di 3: van de Diezebrug en omgeving 

 -Db, Db 1, Db 2, Db 3: st(oomgemaal Engelen), Db4, Db 5: Den Bosch en omgeving 

 -Ges: gesneuvelde Bosschenaren en de rus Andrej 

 -G-mon: Gedenktekens en monumenten 

 -Gr 1: Graven gesneuvelde soldaten 

 -Xz: Personen belangrijk tijdens de oorlog en bevrijding 

-Mark.G. (Market Garden?): Battlefield Tour met Karel Margry, bezoek aan Groesbeek, Vortum 

Mullem 

 -Re, Re 2: Voorbereidingen ReUnie 1985, Lou de Jong Dec. 1986, Bezoek H. Bye Bedrijfsregio  

 en Battlefield 
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-Remo, Remo 1, Remo 2: 1985 Reportage op markt voor het stadhuis en afmarcheren, 1986 

voorbereiding 

tentoonstelling Ridderstraat 

 -Vet, Vet 1: Bevrijders in 1984-1987 en veteranen later in Den Bosch op bezoek (met namen  

 van de bevrijders) 

 -Vet.gr.: veteranen Groeps bezoek v.a. 1984 

 -Hd, hd.St, UU: Herdenkingen Stiphout 1986, Winterswijk 1985, Den Bosch 1984, Ermelo 1984, 

 Beneden Leeuwen 1985 

-Blad Warminster, Welsh Room, Welsh Week: 1988 (met veel namen van bevrijders) Bolland 

Scrap Book, Mei 1990, April 1990, Mrt/Apr 1990 

 -Research 1990: Reis Luc en Karel Margry naar VK in 1983 

 

 1342       Toegangen op de negatieven 

 1343       Negatieven 

 

1352 Films en video’s met beelden van en over de Bevrijding, 1944-2013 

 

 NB1: zie de nadere toegang met alle details 

 NB2: op Youtube is te vinden: www.youtube.com/watch?v=BuiP2D0uopU getiteld ‘Invasion  

 Scenes Holland (1945)” – 1944’ met beelden van ‘s-Hertogenbosch 

  NB3: De titels van de beeldfragmenten: 

 1352-1 Bossche bevrijdingsflitsen - oktober 1944 – Boschtion, 2010 

 1352-2 De bevrijding van ‘s-Hertogenbosch-October 1944, 1985  

 1352-3 Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog, amateurbeelden 

 1352-4 Boschlogiecursus over October 1944: De Bevrijding van ’s-Hertogenbosch door Luc van  

 Gent in het KW1C, 2013 

 1352-5 Hinthamerpark in de oorlog, 2008 

 1352-6 Ruw beeldmateriaal van het Engelse leger, oktober 1944 

 1352-7 Freedom Then and Now, 60th Aniversary of the Liberation of ’s-Hertogenbosch 

 Wednesday 27, Thursday 28 and Friday 29 october 2004 

 1352-8 Freedom Then and Now, 60th Aniversary of the Liberation of ’s-Hertogenbosch 

 Wednesday 27, Thursday 28 and Friday 29 october 2004 Tribute to our Liberators – Theatre on  

  the Parade, Friday 29 October 2004 

 1352-9 Veteranenbijeenkomst Bestuurscentrum 25 oktober 2007 

 1352-10 Freedom and Friendship – ’s-Hertogenbosch 25th – 30th October 2009 - Video 

 Herdenking 65 jaar bevrijding van ’s-Hertogenbosch 

 1352-11 Freedom and Friendship – ’s-Hertogenbosch 25th – 30th October 2009 – Foto’s 

 1352-12 70 jaar bevrijding van ’s-Hertogenbosch, 23, 24, 25 en 26 oktober 2014 - video 

 1352-13 70 jaar bevrijding van ’s-Hertogenbosch, 23, 24, 25 en 26 oktober 2014 – foto’s 

 1352-14 A short History of the 6th Battalion of the Royal Welsh Fusiliers 1944-1945 

 - 6 R.W.F. 1944/5 Route Revisited 

 1352-15 Bezoek Koningin Wilhelmina aan ’s-Hertogenbosch op 20 maart 1945; Polygoon:  

 oorlogsschade in ’s-Hertogenbosch 

 1352-16 KRO - De bevrijding van ’s-Hertogenbosch & It’s good to be back 

 1352-17 Plaatsen Vredespaal Anne Frankplein (1997) 

 1352-18 NOS Journaal 27 oktober 2004: 60 jaar bevrijding Den Bosch 

 1352-19 Welch News – Granada Reports (1983) 

 1352-20 50 YEARS ON – ’s-Hertogenbosch 26-30 october 1994 

 1352-21 Die Deutsche Wochenschau Nr 727 August 10, 1944 

 1352-22 S.O.E. – Special Operations Executive, deel 1 

 1352-23 BBC – Wales Today (The latest news, sport, weather and features from Wales) 

 1352-24 Nôl i ’s-Hertogenbosch - (Terug naar ’s-Hertogenbosch) 1985 

 1352-25 Bezoek van Prins Charles op donderdag 27 oktober 1988 

http://www.youtube.com/watch?v=BuiP2D0uopU
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 1352-26 ‘Simon Weston War Stories’ – Weston Warriors, 2003 

 1352-27 Taffy’s War – Part 1 & 2 – ITV Wales 2004 

 1352-28 Holland: Hammering at Hertogenbosch 

 

1354   Affiche (A4-formaat) voor het boek dat Luc van Gent schreef: Ooggetuigen in het licht van  

 2000. Verhalen van Bosschenaren en anderen, met voorop een foto van Toosje van Hoek,  

 zie inv.nr. 1246 en verso diverse ‘pasfoto’s’ van betrokkenen uit de oorlog vanuit diverse  

 partijen, 1999 1 stuk 

 

 
 

 


