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2008

1

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

bewijsstukken lidmaatschap Nederlandsch-Duitsche
Kultuurgemeenschap van mevrouw A. Becker,
eigenaresse van een horecagelegenheid voor leden
van de Duitse Wehrmacht

1941-1944

Roermond

Nederlandsch-Duitsche
Werkgemeenschap, collaboratie,
Rijksduitsers

Becker Anna

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

2

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

bewijsstuk lidmaatschap Nationaal Socialistische
1942
Volkswohlfahrt in Nederland (afdeling Roermond) van
Johan Becker

Roermond

Nationaal-socialistische Volkswohlfahrt Becker Johan

3

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

3

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

bewijsstukken lidmaatschap NSB en Nationaal
Socialistische Vrouwen Organisatie (NSVO) van
Anna Beckers (Rijksduitse door huwelijk). Diverse
getuigenverklaringen, o.a. van verdachte Anna
Sevenich-Beckers

1941-1946

Roermond

collaboratie, NSB, Nationaal
Socialistische Vrouwen Organisatie
(NSVO)

Sevenich-Beckers Anna

4

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

4

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

diverse stukken betr. Julius Benders, Rijksduitser
1942-1945
woonachtig in Roermond en lid van de NSDAP en de
Nederlands-Duitse Cultuurgemeenschap

Roermond

collaboratie, NSDAP, NederlandschDuitsche Kultuurgemeenschap,
Rijksduitsers

Benders Julius

5

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

5

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

diverse stukken beter. steunaanvragen (en
toekenningen) bij verschillende Duitse, nationaalsocialistische instanties door familie BockRademacher. Bartholomeus Bock is Rijksduitser en
zijn (zieke) echtgenote, Barabara Rademacher is
afkomstig uit Moresnet

1940-1945

Roermond

collaboratie, sociale voorzieningen,
Bock Bartholomeus, BockNSB, NSDAP, Amt für Volkswohlfahrt, Rademacher Barbara
Deutsche Krankenkasse für die
Niederlande, ziekenzorg, ziekenhuizen

6

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

6

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

diverse stukken betr. twee joodse textielzaken in
Roermond (Hiegentlich en Borstel), overgenomen
door de DuitseTreuhänder (bewindvoerder) en
textielfabrikant Adam Quack uit Rheydt

1942-1945

Roermond

joodse bedrijven, Treuhänder,
bewindvoerder, economische
collaboratie, kleding en textiel

Hiegentlich S., Borstel, Quack Adam

7

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

7

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

getuigenverklaring van Maria Butz betr. een afspraak, 1946
gemaakt met twee Duitse krijgsgevangenen.

Roermond

krijgsgevangenen, gedetineerden,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst

Butz Maria, Coenen Mientje

8

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

8

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

verklaring Gerardus Verlinden, rechercheur bij de
1945
Politieke Recherche, betr. het joodse echtpaar
Siegfried Wiinter (gedeporteerd naar Westerbork) en
Helana Cahn (ondergedoken bij Jan Croonenberg in
Echt).

Roermond

joden, deportatie, Westerbork,
ziekenzorg, ziekenhuizen, onderduik,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst

Winter Siegfried, Winter-Cahn
Helena, Croonenberg Jan

9

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

9

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

verklaring Theodoor Knoops betr. familie Teeuwsen- 1942, 1945
van Cruchten. Wilhelm Teeuwsen was Rijksduitser
en werd gedwongen zijn kinderen (Gerardus en
Johannes) naar de Duitse school in Roermond te
sturen. Lidmaatschap van zijn kinderen van de
Hitlerjugend wist hij te voorkomen. Aan het einde van
de bezetting nam het gezin enige onderduikers in
huis. Geen belastende feiten geconstateerd.

Roermond

Deutsche Schule, Hitlerjugend,
Teeuwsen Wilhelm Johannes en
onderwijs, Rijksduitsers, Politieke
Gerardus, Teeuwsen-van Cruchten
Recherche, Politieke Opsporingsdienst Petronella, Knoops Theodoor

10

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

10

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

verklaring Adolf Peter Duckers. Omdat hij statenloos
was (zijn vader was van Duitse komaf, maar meer
dan 12 jaar woonachtig in Nederland en hij was
daardoor zijn Duitse nationaliteit kwijtgeraakt),
dwongen de Duitsers hem vanaf 8 maart 1944 tot de
Wehrmacht toe te treden. Zijn taak: bewaken van
bruggen in de provincie Utrecht. Geen belastende
feiten gescontateerd

1945-1946

Roermond

Wehrmacht, statenlozen, bewaking,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst

11

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

11

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

verklaring Peter Dirckx betr. kortdurend lidmaatschap 1945-1947
van de Schutzgruppe van Rijksduitser Peter Jozef
Fuchs.

Roermond

Rijksduitsers, Schutzgruppe, Politieke Fuchs Peter Josef, Dirckx Peter
Recherche, Politieke Opsporingsdienst

12

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

12

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

diverse stukken betr. overname dassenfabriek Corona 1942
in Roermond, eigendom van Alex Goedhart (jood)
door de Duitse Treuhänder John Wüster uit
Wuppertal. Dossier bevat verder balansgegevens,
personeelslijst, inventarislijsten en lijst met namen van
debiteuren

Roermond

joodse bedrijven, Treuhänder,
bewindvoerder, economische
collaboratie, kleding en textiel,
inventarissen, personeel

Goedhart Alex

14

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

17

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

stukken betr. collaborerende familie Jozef Hecker en
Gertruda Opgenhaffen (Rijksduitsers).

1942-1945

Roermond

collaboratie, Rijksduitsers, sociale
voorzieningen, Wehrmacht

Hecker Jozef, Opgenhaffen Gertruda

15

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

18

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

verklaring Johannes Nacken betr. collaboratie
mevrouw Lambeck-Helwegen, lid van de Nationaal
Socialistische Vrouwen Organisatie en door huwelijk
met Duitser Lambeck tot Rijksduitse genaturaliseerd

1945

Roermond

collaboratie, Rijksduitsers, Nationaal
Lambeck-Helwegen, Nacken
Socialistische Vrouwen Organisatie
Johannes
(NSVO), Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst

16

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

19

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

dossier bevat ontlastende verklaringen betr. de
1940-1951
Rijksduitser en directeur van de textielfabriek
Posterholt (te Posterholt) Karl Hirsch, die strijdig zijn
met zijn lidmaatschap van en activiteiten voor diverse
nationaal-socialistische organisaties.

Roemond

Rijksduitsers, collaboratie, Winterhulp, Hirsch Karl
Deutsche Arbeitsfront (DAF),
Kultuurkamer, grensgangers,
grensarbeid, Arbeidsinzet,
economische collaboratie, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst

1

Roermond

2

OPENBAAR ARCHIEFVORMER(S)

Duckers Adolf Peter

BIJZONDERHEDEN

17

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

20

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

diverse verklaringen betr. Rijksduitse Julia van den
1940-1947
Winkel-von den Hoff, die als bemiddelaar optrad
tussen particulieren en de Maastrichtse SiPo en SD
medewerkers Erich Elsholz en Max Strobel om
gedetineerden uit de gevangenis van Maastricht vrij te
kopen. Zo waagde een broer van de gearresteerde
verzetskapelaan Jean Slots een (vergeefse) poging.
Van den Winkel werd tevens verdacht van
(vooroorlogse) spionage i.s.m. de Brit Morris
Kimbell,een agent van de Britse inlichtingendienst

Roermond

SiPo en SD Maastricht, vrijkopen
gevangenen, collaboratie, verzet, hulp
aan piloten, gevangenis Maastricht,
spionage, corruptie, illegaliteit,
inlichtingen, inlichtingendiensten,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst

Van den Winkel-von den Hoff Julia,
Elsholz Erich, Strobel Max, Nitsch
Richard, Slots Jean, Kimbell Morris
Lewis, Bots Theodorus Johannes

18

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

24

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

verklaringen betr. textielvoorziening (overalls) voor
onderduikers (september 1944) door verschillende
verzetsmensen, afkomstig van een Duits
textielfabriekje in Roermond (eigenaar Walter
Hungerberg)

1942-1945

Roermond

SiPo en SD Maastricht, verzet, textiel,
kleding, onderduikers, illegaliteit,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst

Hofman Cornelis, Van Hooydonk
Hendrikus, Frantzen Jozef,
Hungerberg Walter

19

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

30

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

dossier bevat naast enige personalia enkele foto's
(van Duitse militairen in opleiding), brochures en
tijdschriften n.a.v. verdenking van propagandaactiviteiten door Rijksduitser Karl Kreitz.

1938-1944

Roermond, Sittard

Rijksduitsers, Duitse Winterhilfe,
tijdschrift Rassenpolitische Auslands
Korrespondenz (RAK), brochure
scholingsdag NSDAP Limburg

Kreitz Karl

20

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

33

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

verzetsman en helper van franstalige
1942-1945
krijgsgevangenen Nicolaas Rijckx uit Horn verklaart
dat de Roermondse garagehouder J.C.H. Lisges
(Duitser van geboorte) hem gesteund heeft bij deze
hulpverlening. Anderen getuigen eveneens ten gunste
van Lisges

Roermond, Blaricum

verzet, franstalige krijgsgevangenen,
Lisges Johannes Cornelis Hubertus,
hulpverlening, verzetsgroep OKP
Verbruggen Hubert Guillaume, Rijckx
Blaricum, desertie, illegaliteit, Politieke Nicolaas Hubert, Slösser A, Ligter A
Recherche, Politieke Opsporingsdienst

21

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

37

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

onderzoek naar politieke betrouwbaarheid Giuseppe
Martina, steenhouwer te Roermond en Italiaaan van
geboorte n.a.v. verdenking lidmaatschap Italiaanse
fascistische partij

1943-1946

Roermond

Italiaanse nationaliteit, fascisme,
Martina Giuseppe
collaboratie, collaborateurs, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst

22

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

38

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

verklaring Erich Marx, Duitser van joodse afkomst en
woonachtig in Roermond betr. Rottenführer Fink, die
leiding gaf aan een groep gevangenen in kamp
Bergen-Belsen

1943-1947

Roermond

kamp Westerbork, Bergen-Belsen,
Theresiënstadt, deportatie, holocaust,
overlevenden

23

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

45

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

onderzoek naar Maria Wilhelmina Neelen uit MelickHerkenbosch (Duitse door huwelijk met Carl Kreitz),
verdacht van lidmaatschap Winterhulp Nederland,
steunverlening aan het Duitse Rode Kruis (DRK) en
omgang met Duitse militairen

1943-1946

Roermond, MelickHerkenbosch

Winterhulp, Rode Kruis, collaboratie,
Neelen Maria Wilhelmina, Kreitz Carl
collaborateurs, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst

24

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

58

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

onderzoek naar Johann Jozef Schmitz (Duitser van
geboorte) uit Roermond, verdacht van verraad van
een kamp voor onderduikers in de bossen bij
Baexem, Beegden en Haelen. Dossier bevat talrijke
getuigenverklaringen.

1945-1946

Roermond, Haelen, Baexem, verraad, onderduikers, arrestaties,
Beegden
hulpverlening, illegaliteit,

Schmitz Johann Jozef, Linssen Peter
Hubert Mathijs, Teepen Lodewijk
Hendrik, Roosjen Remko, Holla
Gerardus Hubertus, Roselle Antonius

25

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

62

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

onderzoek naar Ottilie Schuck, van Duitse nationaliteit 1945-1946
en pleegdochter van Gerrit Holla, caféhouder en
berucht NSB'er en SS'er. De pleegdochter had een
slechte invloed op Holla, was lid van de Germaanse
SS, begunstigend lid van de SS en colportrice van de
NSB-krant Volk en Vaderland

Roermond

SS, NSB, collaboratie, collaborateurs,
Volk en Vaderland, Germaanse SS,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst

Schuck Ottilie, Holla Gerardus
Hubertus

26

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

79

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

dossier bevat gegevens over de groothandel in
1941-1945
manufacturen en tricotagen van de joodse gebroeders
Goudsmit (Gego) in Roermond, die in 1942 in handen
komt van het Duitse echtpaar Franz Kremer en
Martha Kremer-Theissen uit Geldrop

Roermond

Treuhänder, bewindvoerder, joodse
bedrijven, economische collaboratie

Goudsmit, Kremer Franz, KremerTheissen Martha

27

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

84

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

onderzoek naar overname kledingmagazijn D. Egger 1941-1948
& Co in Roermond (eigendom van de jood Sternfeld),
in 1942 door de Duitse Treuhänder Josef Weber,
woonachtig in Sittard

Roermond

Treuhänder, bewindvoerder, joodse
bedrijven, economische collaboratie

Sternfeld, Egger, Weber Josef Karl,
Wüster Johann Hermann Hans,
Hiegentlich S, Wilms Peter

28

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

87

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

onderzoek naar overname confectiebedrijf van de
joodse famile S, Hiegentlich & Zonen in december
1941 door Treuhänder Peter Wilms uit Maasniel.
Dossier bevat bedrijfsgegevens

Roermond, Maasniel

Treuhänder, bewindvoerder, joodse
bedrijven, economische collaboratie

Wilms Peter, Hiegentlich S

29

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

90

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

onderzoek naar overname dassenfabriek 'Corona',
1942-1945
eigendom van de jood Alex Goedhart, in 1942 door de
Duitse Treuhänder Johann Hermann Hans Wüster,
woonachtig te Roermond.

Roermond

Treuhänder, bewindvoerder, joodse
bedrijven, economische collaboratie

Goedhart Alex, Wüster Johann
Hermann Hans

1941-1946

Marx Erich, Basnizki Carola

bevat foto's

30

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

101

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

(persoonlijk) verslag d.d. 6 oktober 1945 van
1945
Gerardus Verlinden, rechercheur bij de Politieke
Recherche, over de politieke stromingen en
gezindheid van de Midden-Limburgse bevolking
(inclusief communisme en nationaal-socialisme).
Dossier bevat communistisch pamflet "Manifest, Aan
de Mijnwerkers!". Dossier bevat tevens een rapport
van Van der Linden d.d. 20 juli 1945 over
communisten en hun activiteiten in Roermond.

Roermond

politiek, politieke partijen, communisme, Verlinden Gerardus
communisten, NSB, nationaalsocialisme, politieke recherche, militair
commissaris voor Midden-Limburg,
inlichtingen, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst

31

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

102

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

rapporten uit 1945 van Gerardus Verlinden,
1945
rechercheur bij de Politieke Recherche, inzake
actuele lokale kwesties en reacties daarop door
communisten en voormalige NSB'ers. Al met al vallen
de activiteiten van beide mee: "geen bijzonderheden".

Roermond

naoorlogse periode, communisten,
communisme, nationaal-socilaisme,
NSB, politieke recherche, inlichtingen,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst

Verlinden Gerardus

32

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

103

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

rapporten, verslagen en getuigenverklaringen (ook
1940
Duitse) betr. strijdverloop op 10 mei 1940 in Limburg,
inclusief (gedetailleerde) kaarten. Daarnaast bevat dit
dossier o.m. verklaringen betr. verdenking van
spionage, voorafgaand aan de Duitse inval;
oorlogsmisdaden gepleegd op 10 mei; in Nederlandse
uniformen of burgerkleding gestoken Duitse militairen;
hulpverlening op 10 mei 1940 aan Duitse militairen;
gevallen van desertie; Venlo-incident

Heumen, Gennep,
Buggenum, Roosteren,
Roermond, Obbicht,
Maastricht, Siebengewald,
Kerkrade, Itteren, Sittard,
Berg aan de Maas,

bruggen, Maas, Maaslinie, Duitse
invasie, spionage, militaire inlichtingen,
verraad, uniformen, desertie, Venloincident, meidagen 1940, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst

Weber K P, Heins, J Th, Derryck
2 kaarten en enkele
Wilhelm, Verheijden Johannes
foto's
Wilhelmus Constantijn, Evertse, Stein
Hans, Walther Wilhelm, Damhof
Auke Hendrikus, Georges Edmund
Jozef, Dusoswa Jacobus, Schipper
Eugen Hermann, Haalem Marinus
van, Orta Jozef Frans

33

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

104

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

verklaringen van de Maastrichtse SiPo-medewerker
1942-1946
Richard Nitsch en anderen betr. medewerking aan
SiPo-acties door autobusondernemer August Johan
Brings uit Echt. Dossier bevat daarnaast verklaringen
m.b.t. andere zaken waarbij de SiPo Maastricht
betrokken was

Echt, Grubbenvorst,
Sevenum, Baexem, Horst,
Venlo, Helden, Heel, Roggel,
Maasniel, Haelen, Swalmen,
Reuver, Koningsbosch,
Weert, Roermond, Belfeld,
Venlo,

collaboratie, collaborateurs, SiPo en
SD, piloten, pilotenhulp, vluchtroutes, Vman, Vertrauensmann, verraad,
inlichtingen, liquidaties, franstalige
krijgsgevangenen, razzia's,
onderduikers, arrestaties,
hulpverlening, Crisis Controle Dienst
(CCD), april-meistakingen, executies,
Silbertanne-moorden, provocateurs,
geestelijken, priesters, hulpverlening,
illegaliteit, burgemeesters,
oorlogsmisdaden, oorlogsmisdadigers,
ontvluchtingen, Werwolf, deportaties,
dwangarbeid, dwangarbeiders,
misdrijven, mishandeling, gijzelaars,
joodse bedrijven, diefstal, OD,
processen, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst

34

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

105

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

al dan niet voortvluchtige medewerkers van SiPo en
SD Maastricht en (oorlogs)misdaden door hen
gepleegd. Verklaringen van SiPO en SDmedwerkers. Afschrift van notities en herinneringen,
gemaakt door Richard Nitsch (ook originele
aantekeningen). Organisatieschema's Duits bestuur
en SiPo en SD in Nederland

Roermond, Wessem, Echt,
Koningsbosch, Maasniel,
Baarlo, Echt, Helden,
Panningen, Maastricht,
Heythuysen, Valkenburg,
Heer, Grubbenvorst, Horst,
Venlo, Haelen, Baexem,
Nunhem,

35

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

106

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

getuigenverklaring van J. Bouten uit Blerick betr. de
1944-1945
vondst van de stoffelijke resten van twee, door de
SiPo en SD Maastricht vermoorde joden: Otto
Grünthal en Walter Rosenthal. Verklaring echtgenote
Martha Grünthal-Neumann, die de familie Van
Enckevort uit Velden (waar de familie Grünthal enkele
maanden ondergedoken had gezeten) beticht van
verraad en aangifte doet

1943-1947

Venlo, Blerick

Nitsch Richard Heinrich Georg,
Brings August Johan, Strobel Max R,
Bronckhorst J H M, Rhoen W, Berden
Sylvester, Schaeken P, Verstraelen,
Schut Cornelis M W, Grootjans J N,
Rutten Lambert Jan Antonius,
Bouman Martinus A M, Engwirda
Andreas, Schoon Maximiliaan,
Geenen Hermanus Hubertus, Smeets
Jozef Hubertus, Peters Paulus J,
Hendriks Harry (de witte van Haelen),
Kluytmans Leonardus Johannes
Hubertus, Ramakers Victor Leo,
Servaas, Gommans Henricus
Wilhelmus Hubertus, Janssen
Cornelis, Coehorst Frans G M J,
Utens Nicolaas Johannes Hendrikus,
Fonke Hendrik Hubert, Roosjen J,
Wingens-Pannhausen Elisabeth, Van
den Winkel-von den Hoff Julia,
Moonen Leo, Verdonschot L H,
Knops, Hendrickx Harry, Hendrickx
Jozef, Slots P J H, Beeren, Schuwirth
Lambertus Wilhelmus Hendrik, Ewald
Johannes Hubertus Marcus, RösenerManz Johan Marie Wilhelm,
Ramakers Victor Leo Servaas, Droog
Johnny M den, Groot J G de,
Draaisma Jasper, Blaauw Sietze,
Pereira Rinus, Verstappen Ben P L,
Conrad Hans W, Temmler Helmut,
Zanders Jo, Georges Edmund Jozef,
Schönhals
H, Micheels
Walter
Karl
SiPo en SD, personeel, personalia,
Grünthal
Otto,
Rosenthal
Walter,
misdaden, oorlogsmisdaden, aprilSchäfer Laurens, Bouman Martinus A
meistaking, moordpartijen, liquidaties, M, Delsing Jacques, Joosten
joden, jodenvervolging, CCD, Crisis
Johannes Jozef, Bleys Lodwewijk,
Controle Dienst, arrestaties, misdrijven, Rhoen W, Roselle Antonius, Moonen
mishandeling, Schutzgruppe, spionage, Leo, Conrad Hans, Holla Gerardus
inlichtingen, V-man, Vertrauensmann, Hubertus, Roosjen J, Verdonschot L
verraad, hulpverlening, verzet,
H, Korrel H J, Roosendaal H, Nizet
illegaliteit, pilotenhulp, radio, OD, OD- F.J, Mattheas Ulrich, Draaisma
proces, onderduikers, razzia's
Jasper, Strobel Max, Slots P J H,
Vorrink Koos, Pollaert Harry H,
Govaerts , Megen J H van, Rösener
Manz Johan Marie Wilhelm, Brings
August, Houwen Wiel L, van den
Winkel - von den Hoff Julia, WingensPannhausen Elisabeth, Gröne Heinz,
Fonke, Utens, Brings August,
Hendriks H A H (de witte van Haelen)

liquidaties, moordpartijen,
oorlogsmisdaden, jodenvervolging,
misdrijven, verraad, onderduikers,
Ordnungspolizei, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst

Grünthal Otto, Rosenthal Walter, Van
Enckevoort, Jonker W J, Reuchlin M,
Grünthal-Neumann Martha

foto's medewerkers van
de SiPo en SD
Maastricht. Origineel
exemplaar van 'Ons
Volk' (juni 1944)
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ledenlijst Grüne Polizei (Ordnungspolizei), gelegerd in 1944-1945
Venlo (eind 1944, begin 1945). Het betreft 113
personen, inclusief geboortedatum en
adresgegevens. Deze manschappen waren betrokken
bij de razzia's en deportaties van ruim 3000 jongens
en mannen in het najaar van 1944 (o.a. de kerkrazzia
van zondag 8 oktober 1944) en vermoedelijk ook bij
roof- en plundertochten in heel Noord Limburg

Venlo

Ordnungspolizei, Grüne Polizei,
razzia's, kerkrazzia 8 oktober 1944,
roof, diefstal, plunderingen
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namenlijsten van ruim duizend burgers (ook
1941-1944
verzetsmensen), woonachtig of verblijvend in Midden
Limburg en gearresteerd door of in opdracht van de
SiPo en SD Maastricht. De lijsten bevatten tevens
gegevens over de voor de arrestaties
verantwoordelijke SiPo medewerker en het 'lot' van de
arrestanten. Ook bevatten de lijsten
persoonsgegevens van de arrestanten
(geboortedatum, beroep, adresgegevens en datum
van arrestatie)

Roermond, Stevensweert,
Echt, Beesel, Swalmen,
Maasniel, Nederweert,
Haelen, Thorn, Horn,
Herkenbosch, Meyel,
Rotterdam, Weert, Wessem,
Baexem, Heythuysen,
Vlodrop, Nunhem,
Altweerterheide, Grevenbicht,
Horn, Susteren, Montfort,
Roggel, Stramproy, Neeritter,
Ittervoort, Heel, Breda,
Posterholt, Herten,
Valkenburg, Hunsel,
Beegden, Grathem, Sittard,
Hillegom, Helden, Pey,
Melick, Kessel, Roosteren,
Budel, Belfeld, Maasbracht,
Tegelen

arrestaties, gevangenen, gevangenis,
transport, vrijlating, vrijgelaten, verzet,
illegaliteit, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst, naoorlogse
periode
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boetes (Sühneleistung) aan personen en gemeenten, 1941-1947
opgelegd door SiPo en SD (BdS Befehlshaber der
Sicherheitspolizei und des SD) n.a.v. sabotage acties
tegen de bezetter

Gennep, Heijen, Weert,
Horst, Ohé en Laak,
Maasbracht, Neer, Haelen,
Meijel, Mook en Middelaar

sabotage, boete, Sühneleistung
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lijst van personen, opgepakt door leden van de AKD 1943-1947
(Arbeits Kontroll Dienst), ook wel Ommen politie
genoemd. De lijsten bevatten tevens gegevens over
de voor de arrestaties verantwoordelijke AKDmedewerkers en het 'lot' van de arrestanten.
Daarnaast bevatten de lijsten persoonsgegevens van
de arrestanten (geboortedatum, beroep,
adresgegevens en datum van arrestatie). Voorts bevat
dit dossier een groot aantal processen verbaal betr.
de activiteiten en misdaden van AKD-leden in
(voornamelijk) Noord en Midden Limburg

Roermond, Linne, Swalmen,
Maasniel, Echt, Belfeld,
Beesel, Maasbracht, MelickHerkenbosch, Beegden,
Weert, Heerlen, Heeze, Heel,
Venlo, Blerick, Posterholt,
Sittard, Venray

arrestaties, gevangenen, gevangenis,
transport, vrijlating, vrijgelaten, verzet,
illegaliteit, AKD, Arbeits Kontroll Dienst,
kamp Erika, Ommen politie,
politieopleiding Schalkhaar,
politieschool Schalkhaar, landwacht,
kamp Amersfoort,

Blaauw Sietze, Sabbé J, Zutphen J
van, Pereira Marinus J, Verstappen
Ben P L, Ummels A H , Cordes,
Beurden van, Koot, Jong de Hendrik,
Cramer, Kannegieter Geert,
Berendsen Johan, Weideman,
Riemens, Driehuis Johannes
Hendrikus Aloysius
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dossier bevat talrijke verklaringen en verhoren betr.
parachutistencommandant Ulrich Matthaeas en de
activiteiten, resp. misdragingen van zijn bataljon
waarbij de nadruk ligt op de geschiedenis van het
bataljon, toegespitst op de periode novemberdecember 1944 toen deze parachutisten Roermond
terroriseerden en plunderden.

Roermond, Meijel, Helden
Panningen, Deurne, Horst,
Broekhuizenvorst, Herten,
Linne

misdaden, oorlogsmisdaden,
misdrijven, veraad, parachutisten,
moordpartijen, terreur, executies,
standrecht, deportaties, razzia's, roof,
diefstal, plunderingen, onderduikers,
kerkrazzia 8 oktober 1944, opsporing,
mishandeling, huiszoekingen, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst

Mattheas Ulrich, Küppers Paul, Held
Willy, Verstappen Dieudonné, Jongen
Willem, Oljans Thijs, Sevenich
Mathias, Tobben Jan, Uphus Louis,
Oljans Wicher, Hanno Johannes,
Janssens Lambertus, Winters
Willem, Selder Hubertus, Fuchs Peter
Joseph, Claessens Lodewijk,
Lamsweerde Frans Maurits Marie van,
Boorn Rene Alphonse Charles van
den, Moors Jacob, Boonen Jacques,
Schalley Josephus Wilhelmus
Hubertus, Kuypers, Smulders Gerard
Antoon, Jacques Johannes, Strijbos
Hubertus, Heuvel van den, Goltzsch
Rudolf Albert, Brouwers Gerardus
Maria, Hafmans Edmond Karel Leo,
Vergeldt Peter Antonius, Bracht Peter
Johannes van, Driessen Harry,
Hübner, Wolters Jan, Wilms
Martinus,
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onderzoek, verklaringen en verhoren betr. Dieudonné 1944-1947
Verstappen, verdacht van verraad van een groep
onderduikers in Roermond van wie 13 personen (en
de naderhand geïdentificeerde Pool Leo
Kolodziejczak) op bevel van
parachutistencommandant Ulrich Matthaeas op
tweede kerstdag 1944 in de buurt van het Duitse
Elmpt zijn doodgeschoten.

Roermond, Elmpt,

verraad, onderduikers, razzia's,
Verstappen Dieudonné, Matthaeas,
arrestaties, executies, moordpartijen,
Ulrich
oorlogsmisdaden, deportaties,
parachutisten, diefstal, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst

1944-1946

Elsholz Erich W E, Schneider W,
Micheels Walter, Schönhals H, Unger
Richard Paul, Nitsch Richard Heinrich
Georg, Strobel Max R, Conrad Hans
W, Berg van de, Meyer W, Ruhm W,
Grootjans J N, Witt
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onderzoek, verklaringen en verhoren betr.
1944-1947
achtergrond en toedracht van de executie van 13
Roermondse onderduikers (en de naderhand
geïdentificeerde Pool Leo Kolodziejczak) op bevel van
parachutistencommandant Ulrich Matthaeas op
tweede kerstdag 1944 in de buurt van het Duitse
Elmpt. Dossier bevat personalia van de 14
slachtoffers. NB Verstappen ontkende alle
aantijgingen en bedreigde eenieder die belastende
verklaringen tegen hem aflegde

Roermond, Elmpt,

verraad, onderduikers, razzia's,
arrestaties, executies, moordpartijen,
oorlogsmisdaden, deportaties,
personalia, huiszoekingen,
parachutisten, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst

Verstappen Dieudonné, Matthaeas,
Ulrich, Lamsweerde Frans Maurits
Marie van

43

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

115

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

résumé (titel 'De fles') door Gerard Verlinden,
1944-1945
rechercheur bij de Politieke Rechereche Roermond,
betr. de voorgeschiedenis en het wangedrag van een
bataljon Duitse parachutisten onder commando van
majoor Ulrich Matthaeas in Roermond in december
1944 en de deportatie naar Wuppertal van bijna 3000
Roermondenaren enkele dagen na de moord op 14
onderduikers op 26 december 1944 door leden van
het parachutistenbataljon (inclusief de naoorlogse
opsporing van een aantal daders)

Grashoek, Helden,
Roermond, Elmpt

moord, executie, onderduikers, razzia's, Wilms Martinus, Matthaes Ulrich
terreur, roof, plunderingen,
huiszoekingen, parachutisten,
moordpartij, oorlogsmisdaden, verraad,
deportaties, diefstal, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst
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getuigenverklaringen en verhoren betr. terreuracties
en (oorlogs)misdaden begaan door leden van het
parachutistenbataljon (1e bataljon van het 24e
regiment Fallschirmjäger) onder commando van
majoor Ulrich Matthaeas gedurende hun verblijf in
Roermond in november-december 1944 en januari
1945. Veel aandacht gaat uit naar de wandaden van
Oberfeldwebel Willy (Wilhelm Franz) Held en
Nederlandse burgers die hem daarbij hielpen, in het
bijzonder Frien Emans (Olie Toon)

november december 1944,
januari 1945 - 1948

Roermond, Maasniel, Roggel, arrestaties, razzia's,
Horst
parachutisten,huiszoekingen,
plunderingen, roof, terreur,
onderduikers, deportaties, verraad,
moordpartijen, oorlogsmisdaden,
executies, verkrachtingen, diefstal,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst

Held Wilhelm Franz, Emans Sevrien Foto van Wilhelm
Hubertus Theodorus Franciscus,
Franz (Willy) Held
Heuvel van den G, Wilms Martinus,
Sars A J A, Hoogendijk Herman,
Verrijt Antoon Hubertus, Strobel Max,
Nitsch Richard Heinrich Georg,
Engels Christiaan, Küppers Paul,
Berger Jean, Franssen Johan,
Höppener Rene, Steuns M, Strijbos
Bartholomeus,
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getuigenverklaringen betr. bankroof door Feldwebel
Helmut Goldhardt van de Nederlandse
Landbouwbank in Roermond, medio februari 1945

1945, 1947

Roermond

bankroof, plunderingen, roof, diefstal,
criminaliteit, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst

Goldhardt Helmut, Steegmans Henri
Hubert, Duijsens Godefridus Hendrik
Hubert, Dings Martinus Josephus,
Rieter Petrus Martinus Franciscus
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getuigenverklaring mr. dr. Henricus Kramer (oud
gemeentesecretaris Roermond en ontslagen door
Reijmer) betr. de gedragingen gedurende de
bezettingsjaren van mr. Paul Johan Reijmer, oud
burgemeester van Roermond. Proces verbaal van
verhoor mr. Paul Johan Reijmer

1935-1946

Roermond

collaboratie, bestuur, gemeenten,
Reijmer Paul Johan, Keeken
burgemeesters, fraude, distributie,
Leonardus Antonius van, Kramer
distributiebonnen, Politieke Recherche, Henricus Leonardus Maria
Politieke Opsporingsdienst
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verhoor van Treuhänder Hans Wüster betr. twee
andere (Duitse) Treuhänder (bewindvoerders) van
joodse ondernemingen in Roermond.

1941-1946

Roemond

collaboratie, Treuhänder, joodse
bedrijven, joodse ondernemingen,
economische collaboratie, kleding,
textiel

Wüster Hans, Weber Jozef, Wilms
Peter, Sternfeld Alex, Sternfeld
Joseph, Hiegentlich

foto's van zeven, op
last van
parachutistencommand
ant Ulrich Matthaeas
doodgeschoten
onderduikers uit
Roermond.
Lokatieschetsen
executieplaats Elmpt.
Artikelen over het
doodschieten van de
14 onderduikers uit
Roermond op tweede
kerstdag 1944 uit de
Maas- en Roerbode
(augustus en
november 1947) en
twee artikelen uit de
periodiek 'Kapelgids'
over de terreur van de
Duitse parachutisten
(april 1949)
foto van de
vermoedelijk op 25
oktober 1944
doodgeschoten
Martinus Wilms uit
Grashoek. Foto van de
woning van de familie
Wilms in Grashoek
waar
parachutistencommand
ant Ulrich Matthaeas
van medio september
tot medio november
1944 verbleef
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verklaring van Lambertus Wilhelmus Hendrik
1940-1945
Schuwirth, (sympathiserend) lid van de NSB
(medeoprichter NSB Roermond in 1933) en de
Nederlandse Volksdienst (NVD), V-mann of
Vertrauensmann van de Maastrichtese SiPo en SD.
Verstrekte op verzoek van Edmund Jozef Georges,
medewerker van de Maastrichtse SiPo en SD
inlichtingen betr. personen, verbonden aan de
Roermondse rechtbank zoals Delhougne, Rieter, Van
der Grinten, Vissers, Duynstee en Van Hövell tot
Westerflier en Weezeveld. Op verzoek van het
aanvankelijke hoofd van de Maastrichtse SiPo en SD,
Herman Schwarzenbacher, ging Schuwirth tevens
zijn oor te luister leggen in de Roermondse kerken om
evt. anti-Duitse uitlatingen in preken te vernemen.
Ook rapporteerde hij over de Katholieke Actie en Leo
Moonen, secretaris van de Roermondse bisschop
Lemmens. Over laatstgenoemde ontving de SiPo
regelmatig informatie uit doorgaans anonieme bron,
zo blijkt uit de in dit dossier opgenomen verklaring van
Edmund Josef Georges, medewerker van de SiPo en
SD Maastricht betr. Lambertus Schuwirth.

Roermond, Maastricht

V-mann, Vertrauensmann, inlichtingen,
katholieke kerk, SiPo en SD,
onderduikers, verraad, herderlijke
brieven, bisschoppen, NSNAP, antiDuitse houding, preken, Katholieke
Actie, Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst
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handgeschreven verklaring van Christiaan Edmond
Offermann betr. poging om Leo Moonen, secretaris
van de bisschop van Roermond vrij te kopen uit de
gevangenis van Maastricht na diens arrestatie op 10
augustus 1944. Bevat veel details

Roermond, Maastricht, St
Odiliënberg

vrijkopen, gevangenen, gevangenissen Moonen Leo, Offermann Christiaan
corruptie, gevangenis Maastricht,
Edmond, Nitsch Richard Heinrich
verzet, illegaliteit, SiPo en SD
Georg, Strobel Max R, Hose
Maastricht, onderduikers, NSB,
deportaties, Organisation Todt (OT),
katholieke kerk, bisdom Roermond

2008

125

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

diverse verklaringen betr. Frans Pannemans uit
1942-1946
Velden en verhoor van Pannemans. Hij hielp in 1942
joodse vluchtelingen tegen betaling richting Belgische
grens bij Visé om ze vervolgens bij de Maastrichtse
SiPo en SD te verraden. Pannemans ontkende elke
betrokkenheid.

Velden, Venlo, Visé, Eijsden,
Maastricht, Amsterdam,
Haarlem, Eindhoven,
Gronsveld, Mesch, Arnhem

hulp, hulpverlening, corruptie,
criminaliteit, joden, joodse
vluchtelingen, verraad, SiPo en SD
Maastricht, diefstal, zwarthandel,
vluchtroutes, Sipo en SD Eindhoven,
malafide hulpverlening, marechaussee,
Ommen politie, politieopleiding
Schalkhaar, politieschool Schalkhaar,
Landwacht, SiPo en SD Amsterdam, Vman, Vertrauensmann, kamp
Amersfoort, chantage, afpersing, geld,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst

Pannemans Franciscus Wilhelmus
Marie, Schuijren Gerardus, Couperus
Otto, Berendsen Johan, Lages Willy,
Peussens Martinus Jacobus
Hubertus, Strijland Johannes van

arbeidsinzet, ambtenarenverzet, verzet,
illegaliteit, overvallen, distributie,
distributiebonnen, inbraak, radio,
radiotoestellen, pilotenhulp,
hulpverlening, joden, joodse
onderduikers, persoonsbewijzen,
distributiestamkaarten,
identiteitspapieren, SiPo en SD 's
Hertogenbosch, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst

Mierlo Johan David Alexander van,
Bleys Lodewijk, Jansen Jacobus
Everardus, Roselle Antonius,
Appeven Gerard van, Pollaert H J,
Hardegen Paul, Heus Joop de,
Dahmen Jo, Klingbeil Karl Herman
Otto, Gottschalk Erich, Schönfeld
Franz

50
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overzicht verzetswerk van de aan de Roermondse
1940-1947
politie verbonden Johan David Alexander van Mierlo.
Hij was o.a. betrokken bij de hulp aan geallieerde
piloten en maakte deel uit van de verzetsgroep rond
pater Lodewijk Bleys (hulp aan onderduikers).
Daarnaast bevat het dossier verklaringen van drie
medewerkers van de Sipo en SD 's Hertogenbosch:
Karl Herman Otto Klingbeil, Erich Gottschalk en
Franz Schönfeld betr. de arrestatie van de in
Roermond woonachtige filiaalhouder van het
winkelbedrijf in koloniale waren EDAH, Jacobus
Everardus Jansen op 9 juni 1944,
gemeenteambtenaar en verzetsdeelnemer Gerard van
Appeven en Jo Dahmen, die onderdak verleende aan
ondergedoken joden.

Roermond, Haaren, Vught,
Den Bosch, 's
Hertogenbosch
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verklaringen van o.a. Maastrichtse SiPo en SD1944-1946
medewerkers Cor Klonen en Cor Schut (alsook een
aantal van hun slachtoffers) betr. meerdere
huiszoekingen en arrestaties in Maasniel op 29 juli
1944. Verklaring van Johann Josef Schmitz, nauw
betrokken bij het verraad van een kamp voor
onderduikers in de bossen bij Baexem in de zomer
van 1943. Verklaring van o.a. Roermondenaar dr.
Richard Bromberg (jood) betr. zijn arrestatie door de
politiechef van Roermond, Antonius Roselle.
Verklaring Roselle betr. zijn lidmaatschap van
nationaal-socialistische organisaties. Diverse
verklaringen en verhoren betr. razzia en arrestaties in
hotel 'Het Gouden Kruis' in Roermond op 10
augustus 1944. Daarnaast nog enkele verklaringen
betr. andere wandaden, gepleegd door Roselle in
Roermond en omgeving

Roermond, Maasniel, Haelen, huiszoekingen, SiPo en SD Maastricht,
Horn, Baexem, Beegden,
onderduikers, kampen voor
Westerbork, Bergen-Belsen onderduikers, verraad, razzia, V-mann,
Vertrauensmann, inlichtingen,
arrestaties, joden joodse onderduikers,
doorgangskampen, Westerbork,
Bergen-Belsen, diefstal,
nationaalsocialisme, NSB, WA, Weer
Afdeling, Germaanse SS, NederlandsDuitse Kultuurgemeenschap,
Rechtsfront, Nederlandse Volksdienst
(NVD), Nationale Dagblad, Volk en
Vaderland, Deutsche Zeitung in den
Niederlanden, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst

Schuwirth Lambertus Wilhelmus
Hendrik, Georges Edmund Jozef,
Schwarzenbacher Herman,
Delhougne J E, Rieter P J W, Grinten
van der M J A M, Vissers, Duynstee A
K, Hövell tot Westerflier en
Weezeveld van C E A, Lemmens G,
Moonen Leo, Wong Lun Hing,
Micheels Walter, Sars A J A, Bleys
Lodewijk, Conrad Hans, Rhoen W,
Heijnen Robert

Holla Gerardus Hubertus, Roselle
Antonius, Klonen Cornelius Willem,
Schut Cornelis Martinus Wilhelmus,
Strobel Max R, Verhesen Gerard,
Schmitz Johann Josef, Nitsch
Richard Heinrich Georg, Linssen P H
M, Moonen Leo, Houwen Wiel L,
Helvoort Tom C van, Roosjen Remco,
Conrad Hans, Bronckhorst J H M,
Rijckx N H, Bromberg Richard René
Louis Marie, Marchant et
d'Ansembourg Maximiliaan de,
Schalm Rie
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verhoor van de uit het Duitse Rheydt afkomstige
1944-1947
Wilhelm Heinrich Lorenzen betr. zijn tijdelijk
burgemeesterschap van Roermond (begin september
1944 tot einde oktober 1944). N.a.v. de inlijving van
het gebied op de oostelijke Maasover in Noord en
Midden Limburg, begin september 1944 door de
leiders van de aangrenzende gouwen Düsseldorf
(Florian) en Essen (Schlessmann), worden Lorenzen
en andere NSDAP-ers uit de Duitse grensstreek als
nieuwbakken burgemeesters per vrachtauto in
Limburg gedropt. Hun belangrijkste taak: zorg voor de
aanleg van verdedigingswerken langs de Maas door
burgers ofwel 'schanzen'. Ondanks toenemende
Duitse pressie geven slechts weinigen gehoor aan de
oproepen om te komen spitten. Extra politietroepen
worden naar Limburg gestuurd om razzia's te houden.
Omdat Lorenzen niet hard optreedt moet hij eind
oktober 1944 het veld ruimen voor Nieland, die eerder
in Maasniel als burgemeester optrad. Verhoor van
Jacobus Petrus Johannes Weynen betr. de rol van
Wilhelm Lorenzen gedurende diens verblijf in
Roermond. Op verzoek van de NSBgemeentesecretaris Van Keeken nam wethouder
Weynen het burgemeesterschap van Roermond na
de vlucht van de NSB-burgemeester Lensink op 7
september 1944 over. Diezelfde dag arriveren de uit
Duitsland afkomstige NSDAP bestuurders in Noord
en Midden Limburg. Lorenzen wordt de nieuwe
burgemeester en Weynen zijn plaatsvervanger.

Roermond, oostelijke
Maasoever in Noord en
Midden Limburg, Reuver,
Maasniel

burgemeesters, bestuur, inlijving,
annexatie, NSDAP, Gauleiter,
Reichsverteidigungskommissar (RVK),
graafwerk, schanzen,
verdedigingswerken, tankgrachten,
Organisation Todt (OT), SA (Stürm
Abteilung), sabotage, tegenwerking,
Grüne Polizei, Ordnungspolizei (OP),
razzia's, roof, plunderingen, diefstal,
criminaliteit, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst
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Politieke Opsporingsdienst
Roermond

verklaringen en verhoren n.a.v. het doodschieten van 1944-1947
twee Roermondse politie agenten door Pieter
Kalkman, een gedeserteerde en ondergedoken SS'er

Roermond

politie, schietpartij, diefstal,
Toorn Geurt van, Nagel Gerrit,
onderduikers, SS, deserteurs, desertie, Kalkman Pieter
Feldgendarmerie, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst
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verklaring van Lenie Hubertina Joanna Tevonderen,
stenotypiste in dienst van de Ortsgruppe van de
NSDAP in Roermond (oktober-november 1944).
Bevat enkele gegevens betr. het NSDAP-bestuur in
Roermond (september-november 1944)

Roermond, Wuppertal,
Elmpt, Waldniel

NSDAP, inlijving, annexatie, bestuur,
Nieland H, Lorenzen Wilhelm
zelfmoorden, Nederlandsche
Heinrich, Tevonderen Lenie Hubertina
Arbeidsfront (NAF), Grüne Polizei,
Joanna,
Ordnungspolizei, collaboratie, roof
plundering, SA, razzia's, gevangenis
Roermond, onderduikers, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst
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lijvig dossier betr. caféhouder, NSB'er en SS'er
1936-1948
Gerardus Hubertus Holla, verdacht van o.a.
meervoudige moord, verraad, verschaffen van
inlichtingen aan Duitse en collaborerende instanties,
deelname aan razzia's (o.a. in hotel Het Gouden Kruis
op 10 augustus 1944 en bakkerij Loven, beide in
Roermond), arrestatie Leo Moonen, secretaris van
bisschop Lemmens en andere (oorlogs)delicten

1944-1947

Roermond, Maasniel,
moordpartijen, executies,
Wessem, Vught, Amersfoort, mishandelingen, misdrijven,
Melick, Herkenbosch,
oorlogsmisdaden, verraad, inlichtingen,
Heinsberg, Karken, Echt,
collaboratie, SS, NSB, razzia's,
Weert, Baexem, Avegoor,
huiszoekingen, arrestaties, SiPo en SD
Linne, Dahlheim,
Maastricht, joden, joodse onderduikers,
Lüneburgerheide, Roggel,
zwarthandel, Germaanse SS, NSNAP,
Montfort, Posterholt, Baexem, Waffen-SS, gevangenis Maastricht,
Beegden, Horn, Haelen,
evacuaties, NSKK, colportage,
Heythuysen, Nunhem,
tijdschrift Storm, Arbeidsdienst,
Rothenbach, Vlodrop, Bergen- Gestapo, Dolle Dinsdag, Landwacht,
Belsen,
Wehrmacht, radiotoestellen,
rantsoenering, levensmiddelen,
Nederlandsch-Duitsche
Kultuurgeneenschap, Volk en
Vaderland, Agrarisch Front, Landstand,
tijdschrift De Zwarte Soldaat, AKD,
verzet, illegaliteit, LO Limburg,
onderduikers, kampen voor
onderduikers, hulpverlening, Franse
krijgsgevangenen, franstalige
krijgesgevangenen, Bergen-Belsen,
Ravensbrück, Neuengamme,
concentratiekampen, tyfus,
Nederlandse Unie, diefstal, weekblad
De Unie, deportaties, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst

Lorenzen Wilhelm Heinrich, Kinkelin,
Wimmers Johan, Florian Karl
Friedrich, Nieland H, Ziem , Weynen
Jacobus Petrus Johannes, Amon,
Weynen Jacobus Petrus Johannes,
Keeken Leonardus Antonius van

Holla Gerardus Hubertus, Roselle
Antonius, Conrad Hans, Moonen Leo,
Strobel Max R, Verhesen Gerard,
Micheels Walter, Elsholz Erich,
Klonen Cornelius Willem, Schut
Cornelis, Unger R P, Fiebig K P,
Leyendeckers Theodorus, Geraedts
Hubert, Vrancken J B, Vrancken J H,
Loomans Ernst Heinrich, Engelen L,
Hetterscheidt Willibrordus Albertus,
Marchant et d'Ansembourg
Maximiliaan de, Oudraad G, Gellings
Th P, Nitsch Richard Heinrich Georg,
Houwen Wiel L, Doggen Ben, Odijk
Piet van, Naus Jacques J, Penders
Leo M H, Baars Bernhard J, Vullinghs
Henri J, Kellendonk Pancratius,
Verdonschot L, Goossens Emile A F,
Berix J W , Ramakers V L S,
Lochtman Hein J, Smeets-Hendrickx
Jacqueline Henrica, Keeken
Leonardus Antonius van, Pannemans
Franciscus Wilhelmus Marie,

cahier van Gerardus
Holla met
aantekeningen en
herinneringen
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onderzoek naar de rol van Mathias Hubertus Schmitz, 1944-1948
(schuilnaam "Otto Hendriks"), voormalig rechercheur
bij de politie Roermond en verzetsman, n.a.v.
hardnekkige geruchten verdacht van verraad van
geallieerde piloten, verzetsmensen en zelfverrijking
door toeëigening van joodse eigendommen. Dossier
bevat tevens verklaringen betr. verschillende
verzetsacties zoals de overval op het gemeentehuis
van Haelen door de KP Roermond in maart 1944.
Ondanks meerdere belastende getuigenverklaringen
ontbreekt hard bewijs ter onderbouwing van de
ernstige verdenkingen tegen Schmitz

Eindhoven, Oisterwijk,
Tilburg, Roermond, Maasniel,
Hoge Mierde, Haelen,
Haarlem, Alkmaar,
Moergestel, Amsterdam,
Vught,

piloten, pilotenhulp, malafide
hulpverlening, verraad, joden, joodse
vluchtelingen, joodse onderduikers,
verzet, illegaliteit, politie, KP Roermond,
overvallen, diefstal, LO Limburg,
huiszoekingen, vervalsingen,
persoonsbewijzen, distributiebonnen,
KP Amsterdam, SiPo en SD 's
Hertogenbosch, V-man, SiPo en SD
Eindhoven, Vertrauensmann,
moordpartijen, executies,
concentratiekampen, kamp Vught,
Feldgendarmerie, illegale pers, Trouw,

Brunekreef Jan, Schmitz Mathias
Hubertus, Frencken Jacobus, Reulen
Albertus, Aerts Harry, Verlinden
Gerardus, Bie Pierre de, Frantzen
Leon F J H, Huskens Johanna
Sophia, Mook Antoon van, Conijn
Frits, Klingbeil Karel Herman Otto,
Pulskens Coba, Bruggen Marinus G
van, Linthorst Jan, Hofman Leopold
Cornelis Hubertus, Bronckhorst
Johannes Henricus Marie, Frencken
Martinus Hubertus, Teuwen-Boonen
Anna Maria Josephina Hubertina,
Delsing J A H, Conrad Hans,
IJzerdraat Alberta
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onderzoek naar oorlogsmisdaden, gepleegd door
1944-1947
Martin Jacobs, Wehrmacht-soldaat en afkomstig uit
de Duits-Noord Limburgse grensstreek (Hulm).
Jacobs gaf o.m. leiding aan een bende van criminele
Duitse militairen die in oktober 1944 's nachts de
Maas overstaken om te gaan roven en plunderen in
het gedeeltelijk ontruimde gebied op de westelijke
Maasoever ter hoogte van Boxmeer. Verder bevat dit
dossier een anoniem verslag n.a.v. het sneuvelen van
Johan Cornelis Verberkt uit Boxmeer op 30
september 1944.

Afferden, Bergen, Sambeek, oorlogsmisdaden, oorlogsmisdrijven,
Jacobs Martin, Verberkt Johan
Boxmeer, Heijen, Hulm
roof, plundering, diefstal, criminaliteit,
Cornelis
brandstichting, OD, evacuaties,
ontruimingen, kerktorens, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst
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getuigenverklaringen betr.oorlogsmisdaden, gepleegd 1944-1947
door Duitse militairen, parachutisten en leden van de
SiPo en SD Maastricht tussen september en
december 1944 in Broekhuizen en Broekhuizenvorst
(o.a. roof, plundering, diefstal en het opblazen van
kerktorens). Als belangrijkste dader wordt een zekere
Hauptmann Hugo (7e parachutistendivisie) genoemd

Broekhuizen,
Broekhuizenvorst

oorlogsmisdaden, oorlogsmisdrijven,
roof, veeroof, plundering, diefstal,
kerktorens, SiPo en SD Maastricht,
Sprengkommando, parachutisten,
deportaties, razzia's, brandstichting,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst
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onderzoek naar de rol van pater Crescentius
1942-1946
(Rijksduitser Jozef Speckens), woonachtig in klooster
Lilbosch in Echt, die ervan wordt verdacht zijn abt,
Dom Pius Strijbosch, van diens anti-Duitse
gezindheid af wilde brengen door hem aan te geven
bij de Maastrichtse SiPo en SD. Strijbosch wordt
gearresteerd en enige tijd later (1942) ontruimen de
Duitsers het klooster. Direct na de oorlog slaat
Strijbosch terug en beschuldigt hij Speckens niet
alleen van collaboratie, maar ook van een aantal
ernstige delicten zoals diefstal en smokkel van
wapens en drugs (cocaïne) die Speckens in de jaren
dertig zou hebben gepleegd.

Echt, Haaren

inlichtingen, verraad, geestelijken,
Speckens Jozef (pater Crescentius),
kloosters, SiPo en SD Maastricht, anti- Rooijen Albert den, Strijbosch
Duitse houding, gijzelaars,
Wilhelmus Paulus Martinus
gijzelaarskampen, ontruimingen,
katholieke kerk Duitsland, wapens,
wapensmokkel, verdovende middelen,
cocaïne, diefstal, smokkel, kerkelijk
rechtscollege, financieel winstbejag,
collaboratie, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst
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tientallen verklaringen betr. Heinz Greune (of Gröne), 1944-1947
een jeugdige en onvoorzichtige Duitse onderduiker
over wiens betrouwbaarheid twijfels rezen binnen de
Roemondse organisatie voor hulp aan onderduikers.
Van verraad of het verschaffen van inlichtingen aan
Duitse instanties m.b.t. het verzet is niets gebleken.
Over de rol van Greunes maatje, de deserteur Bruno
Borowitz, rezen eveneens twijfels. Hij zou in
gezelschap van de SiPo en SD Maastricht aanwezig
zijn geweest bij een razzia door de Grüne Polizei
(Ordnungspolizei) in Koningsbosch op 23 februari
1944 waarbij pastoor H. M. Knops, kapelaan Leo
Verdonschot en 12 andere personen werden
opgepakt. Borowitz zou een aantal personen hebben
geïdentificeerd.

Roermond, Echt,
Koningsbosch,

onderduikers, rijksduitsers, deserteurs, Bleys Lodewijk, Verdonschot Leo,
desertie, verzet, illegaliteit, piloten,
Greune Heinz, Gröne Heinz, Borowitz
pilotenhulp, arrestaties, verraad,
Bruno, Houwen Wiel, Knops H M
identificatie, razzia's, Grüne Polizei,
Ordnungspolizei, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst
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onderzoek betr. de liquidatie van de joodse
1944-1946
Amsterdammer Salomon Walvis (Walvisch) in
Grubbenvorst op 15 juli 1944 door leden van de Raad
van Verzet (RVV). In plaatselijke verzetskring
vertrouwde men Walvis niet. Na de oorlog rezen
echter twijfels. Had deze liquidatie mogen
plaatsvinden en waar was het geld van Walvis
gebleven? In 2016 publiceerde Gerrit van der Vorst
de resultaten van zijn onderzoek naar de liquidatie:
‘Het kapitaal van Sal Walvis; Acht verhalen over
Joodse vervolgden in Noord-Limburg’. Van der Vorst
bracht talrijke nieuwe feiten aan het licht.

Grubbenvorst, Horst, Venray, onderduikers, joodse onderduikers,
liquidaties, Raad van Verzet, diefstal,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst
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onderzoek naar oorlogsmisdaad (moord op
1945-1947
Theodorus Boonen), gepleegd in Herten, begin 1945
door Duitse parachutisten (leden van 2e bataljon, 24e
regiment) .

Herten

Hugo

Walvis Salomon, Walvisch Salomon,
Sternfeld Jozef, Paasen Cornelis, Witt
Puyt Johan Frederik Christoffel de,
Houwen Wiel, Smulders Frans, Loo
Johannes Hubertus van der, Laar
Theodorus van,

parachutisten, moordpartijen,
Boonen Theodorus
misdrijven, oorlogsmisdaden,
oorlogsmisdadigers, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst

bidprentje van Johan
Cornelis Verberkt
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verklaringen betr. het opblazen van de kerk van Horst- 1944-1947
Melderslo op 22 november 1944 door Duitse militairen
onder commando van luitenant Pieper

Horst, Melderslo

kerktorens, Sprengkommando,
vernielingen, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst
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getuigenverklaringen inzake achtergrond en toedracht 1944-1947
van het tot zinken brengen van ongeveer 200 boten
en sleepboten in de haven van Maasbracht, eind
september 1944 door Duitse militairen onder
commando van Oberleutnant Zentner.

Maasbracht

vernielingen, binnenvaart,
Zentner
binnenvaartschepen, schepen, havens,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst
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onderzoek naar de moord op/executie van Gerard
Mestrom uit Maasbracht op 28 december1944,
vermoedelijk gepleegd door de Duitse parachutist en
onderofficier Hans Dohse

Maasbracht

liquidaties, moordpartijen,
Mestrom Gerardus Hubertus, Dohse
huiszoekingen, parachutisten,
Hans,
misdrijven, oorlogsmisdaden,
oorlogsmisdadigers, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst
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onderzoek naar de toedracht van de moord
1944-1947
op/executie van baron Frans van Lamsweerde
(directeur van de Rotterdamse Bank in Roermond) en
mr. René van den Boorn, eind januari 1945 in Linne
door Duitse parachutisten

Linne, Herten, Merum

liquidaties, moordpartijen, arrestaties,
parachutisten, standrecht, misdrijven,
oorlogsmisdaden, oorlogsmisdadigers,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst

Lamsweerde Frans Maurits Maria van,
Boorn René Alphonse Charles van
den, Heijnen Robert, Matthaes Ulrich,
Uferkamp Herman Heinz
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onderzoek n.a.v. de vondst van twee stoffelijke resten 1944- 1959
in Maasniel op 7 april 1945. Identificatie wees uit dat
het om twee onderduikers ging: Henricus Platzbecker
en ene Stenden. Beiden hadden eerder met de
Duitsers gecollaboreerd. Toen dat uitlekte besloten
enkele andere onderduikers de plaatselijke
verzetsleiding te informeren. In verband met het
mogelijke risico van verraad, werd besloten de twee
liquideren.

Maasniel, Roermond

liquidaties, onderduikers, executies,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst

Platzbecker Henricus Jacobus
dossier bevat
Hubertus, Stenden, Peeters Paul, Cox krantenknipsels uit
Mathieu, Dahmen Louis, Janssens
1959
van der Zande Leon Frans Jozef,
Engelbarts Johan Willem, Heldens
Hermanus Hubertus,
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onderzoek betr. verraad door Jan Brouwer (een
1945-1947
Vertrauens- of V-mann en onderduiker die voorgaf
voor het verzet te werken) waardoor zeven
verzetsmensen begin april 1945 werden opgepakt en
geëxecuteerd door een Duits vuurpeloton onder
commando van de naar Friesland uitgeweken chef
van de SiPo en SD Maastricht, Max Strobel: zes
personen in Makkum en een persoon (vermoedelijk)
in Anna Paulowna

Makkum, Anna Paulowna,
Sneek, Zoutkamp,
Groningen, Slochteren,
Delfzijl,

moordpartijen, executies, Landwacht,
SiPo en SD Groningen, SiPo en SD
Maastricht, SiPo en SD Sneek,
infiltratie, verraad, V-mann,
Vertrauensmann, mishandeling,
misdrijven, oorlogsmisdaden,
collaboratie, collaborateurs, Abwehr,
inlichtingen, spionage, Englandspiel,
NSB, diefstal, Scholtenhuis,
brandstichting, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst

Brouwer Jan Harm, Strobel Max,
Conrad Hans, Elgersma Fetze,
Falkena Hermanus, Lemson
Hendrikus Leodivis, Dijkstra Hobbes,
Keller Jacobus Pieter, Adema Sjoerd,
Lehnhoff Robert, Viebig Kurt,
Micheels Walter, Nitsch Richard,
Berg Bernhard Wilhelm, Ridderhof
Matthijs Adolf,
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onderzoek naar en getuigenverklaringen betr. de
achtergrond en toedracht van het verraad en
arrestatie van meerdere joodse onderduikertjes en
een aantal hulpverleners in Meerlo-Tienray in de
nacht van 31 juli op 1 augustus 1944 door leden van
de Staatspolitie Eindoven (afd. Bijzondere Dienst).
Tenminste vijf joodse kinderen gingen via
doorrgangskamp Westerbork op transport naar en
werden vermoord in kamp Auschwitz. Een
vergelijkbare actie vond in Venray plaats in de nacht
van 16 op 17 augustus 1944 waarbij de 10-jarige
Duifje Gans werd opgepakt (meer over de arrestatie
van Duifje Gans: zie inventarisnummer 163 Politieke
Opsporingsdienst Roermond, toegangsnummer
2008).

Tienray, Meerlo, Eindhoven,
Broekhuizenvorst,
Westerbork, Venray,
Auschwitz, AuschwitzBirkenau

joden, joodse onderduikers, joodse
kinderen, verraad, razzia's, arrestaties,
hulporganisaties, hulpverlening,
Staatspolitie Eindhoven, Westerbork,
Auschwitz, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst

Voort Johanna Catharina Maria van
de, Dohmen Nicolaas Joseph Petrus,
Bünz Cornelis, Eickhout Petrus
Johannes, Stolk Cornelis, Est van,
Pauw Floortje de, Pauw Wimmy de,
Aldewereld Rebecca, Wezel Louis
van, Wezel Dick van, Gans Duifje,
Brunner Elise, Couperus Otto, Nahon
Johannes Hubertus Lucien, Meerburg
Piet, Löwenstein Kurt
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onderzoek naar en verklaringen betr. de moord op
1944-1948
rector Eugene A G Van den Boorn uit Posterholt in
oktober 1944 in Effeld (Dld.) door vijf SS'ers, onder
wie de dader Robert Löbermann. Tijdens de
naoorlogse opgraving van de stoffelijke resten van
Van den Boorn worden de stoffelijke resten van Pierre
Gruyters en Albertus Schols ontdekt. Ook zij zijn
vermoedelijk door de vijf SS'ers vermoord. Dezelfde
groep wordt er bovendien van verdacht
verantwoordelijk te zijn voor de moord op vier
Russische dwangarbeiders in Herkenbosch op 16
oktober 1944. De vijf SS'ers wijzen met de
beschuldigende vinger (opdrachtgever) naar de
HSSPF in Erkelenz, Obergruppenführer Gutenberger

Posterholt, Effeld,
Herkenbosch

moordpartijen, executies, misdrijven,
oorlogsmisdaden, dwangarbeiders, SS,
Gestapo, HSSPF, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst

Boorn Eugène Alphonsus George
van den, Panhuys Peter in 't,
Lammertz Wilhelm, Görres Josef,
Zabl Joseph, Löbermann Robert,
Gruyters Pierre Emile Joseph, Schols
Albertus Eugenius Leonardus,
Gutenberger

1944-1947

1944-1948

Teeuwen Lodewijk Jozef Peter Paul,
Pieper

bidprentje en
dankbetuiging betr.
Frans Maurits Marie
baron van
Lamsweerde.
Situatietekening en
lokatieschets vinplaats
stoffelijke resten Van
Lamsweerde en Van
den Boorn
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onderzoek en getuigenverklaringen betr. het gedrag
1935-1946
van fietsenhandelaar Th. Obers uit Sevenum. Hij
hielp weliswaar joodse onderduikers (uit financieel
winstbejag), maar collaboreerde gelijkertijd, aldus een
aantal naoorlogse klachten tegen hem. De meningen
in Sevenum waren sterk verdeeld bij gebrek aan 'hard'
bewijs.

Sevenum

collaboratie, verzet, illegaliteit,
hulpverlening, joden, joodse
onderduikers, diefstal, financieel
winstbejag, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst

Obers Theodorus
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getuigenverklaringen betr. het (wan)gedrag van
1944-1947
Duitsers na de inlijving van het gebied op de oostelijke
Maasoever in Noord en Midden Limburg in september
1944. Het gaat daarbij met name om de arrestatie van
burgers en de roof/diefstal van goederen (auto's,
fietsen e.d.) en inboedels.

Swalmen

diefstal, roof, plunderingen, criminaliteit,
meubelen, inboedels, inventarissen,
Franse krijgsgevangenen, Franstalige
krijgsgevangenen, rijwielen, NSDAP,
SA, parachutisten, annexatie, inlijving,
razzia's, huiszoekingen, SiPo en SD
Maastricht, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst

Snoep Josina Jacoba, Coorens
Yvonne Marie Wilhelmina, Wuts
Guillaume Joseph Hubert, Marck
Andre Jacques Jean Marie van der,
Micheels Walther, Noten Franciscus
Godefridus Maria, Vintcent Elisabeth
Maria Francisca, Vintcent Johanna
Maria Hubertina
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getuigenverklaringen betr. roof/plundering van de
1944-1947
inboedel van het gemeentehuis van Tegelen door
leden van de SA en NSDAP in oktober 1944. Burgers
die onder dwang verdedigingswerken moesten
aanleggen langs de Maas werden ertoe gedwongen
de inboedel op een vrachtwagen te laden.

Tegelen

diefstal, roof, plunderingen, criminaliteit,
meubelen, inboedels, inventarissen,
SA, NSDAP, inlijving, inventarissen,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst

Lenz Willy, Müller Peter, Giessen
Hubertus Andreas, Aarssen
Hendrikus Johannes Hubertus van,
Ambaum Theodorus Cormelus,
Jacobs Johannes Joseph, Denessen
Willem Andries, Cremers Hendrikus
Theodorus, Koch Ate Cornelus,
Henderson Petrus Wilhelmus,
Gitmans Joseph Peter Willem,
Gitmans Karel Lambertus Marie,
Potthoff Wilhelm
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Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

156

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

onderzoek betr. het plaatsen van advertenties in
verschillende Nederlandse dagbladen in 1940-1941
voor de huur van autobussen om arbeiders vanuit
Weert en Roermond naar de aan te leggen
vliegvelden van Venlo en Volkel te vervoeren (in
opdracht van de Duitse Wehrmacht)

Venlo, Volkel, Horst, Weert,
Roermond

vliegveld Venlo, vliegveld Volkel,
advertenties, kranten, autobussen,
vervoermiddelen, arbeid, arbeiders,
Wehrmacht

Munckhof Jan Hendrik van de,
Kruijtzer Hubert Leo
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157

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

onderzoek naar (mislukte) pogingen om de leider van 1944- 1948
de Limburgse onderduikorganisatie Jan Hendrikx
(Ambrosius) vrij te kopen uit kamp Vught (zomer
1944)

Venlo, Vught, Tilburg,
Maastricht, Tienray, Oirlo,
Castenray,

gevangenissen, gevangenen, vrijkopen,
corruptie, LO Limburg, onderduikers,
SiPo en SD 's Hertogenbosch, kamp
Vught, Landstand, joden, joodse
kinderen, onderduikers, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst

Hendrikx Jan J, Nahon Johannes
Hubertus Lucien, Gottschalk Fritz
Arthur Erich, Laat Johannes de,
Couperus Otto
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afdeling Roermond

2008

158

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

onderzoek betr. arrestaties in o.a. Sevenum in juli en
augustus 1944 door leden van de Arbeits Kontroll
Dienst (AKD), ook wel Ommen politie genoemd,
onder commando van Johan Berendsen

Sevenum, Horst, Venlo,
Maastricht, Grubbenvorst

AKD, arrestaties, Ommen politie,
politieopleiding Schalkhaar,
politieschool Schalkhaar, SiPo en SD
Maastricht, arbeidsbureaus,
zwarthandel, levensmiddelen,
Feldgendarmerie, politie, illegale pers,
pamfletten, Politieke Recherche,
Politieke Opsporingsdienst

Berendsen Johan, Couperus Otto,
Stessen Mathieu Pierre Hubert,
Vullinghs Henri, Theelen Johannes
Jozef
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nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

onderzoek naar en verklaringen betr.
1944-1947
(oorlogs)misdaden (en levensloop) van Johan
Berendsen ("de schrik van Venlo"), commandant van
de AKD, hoofdzakelijk gepleegd in de zomer van
1944 in Noord en Midden Limburg.

Venlo, Sevenum, Amersfoort,
Venray, Blerick, Maasbree,
Helden, Panningen,
Castenray, Horst,
Grubbenvorst, Arcen, Beesel,
Reuver, Belfeld, Velden,
America, Deurne, Harmelen,
Schalkhaar

AKD, arrestaties, Ommen politie,
Landwacht, kamp Amersfoort,
misdaden, misdrijven oorlogsmisdaden,
razzia's, onderduikers, aanslagen,
arbeidsbureaus, arbeidsinzet,
persoonsbewijzen, Feldgendarmerie,
joden, joodse kinderen, joodse
onderduikers, Germaanse SS, NSB,
huiszoekingen, roof, diefstal,
criminaliteit, inbeslagnemingen, SiPo
en SD Maastricht, moordpartijen,
executies, Ordnungspolizei, Grüne
Polizei, Lüneburgerheide,
politieopleiding Schalkhaar, personalia,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst

Berendsen Johan, Driessen Martin,
Theelen Johannes Jozef, Blaauw
Sietze, Sabbé Johannes, Zutphen van
Johannes, Kannegieter Geert,
Verstappen Ben P L, Temmler
Helmut, Conrad Hans, Smulders
Gerard Antoon, Maurik Willem van,
Maisonpierre Emanuel, MaisonpierreCompris Helena

1940-1948

1944-1948
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nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

onderzoek naar en verklaringen betr. de houding en
1941-1946
het gedrag van mr. Johan Hubert Zanders,
burgemeester van Venlo, gedurende de
bezettingsjaren (september 1941 tot maart 1945).
Hieruit komt naar voren dat Zanders een tegenstander
van de NSB was, maar niet anti-Duits. Volgens de
'foute' Venlose politiechef Otto Couperus motiveerde
Zanders zijn houding aldus: "Venlo is aangwezen op
zijn achterland. Gaat het 't achterland goed, dan gaat
het Venlo ook goed. Gaat het 't achterland slecht,
dan gaat 't Venlo ook slecht. Wij zijn dus gebaat bij
een florerend Duitsland. " Conclusie van de twee
rechercheurs van de politieke recherche Midden
Limburg: "Zanders heeft weliswaar beleidsfouten
gemaakt, maar kan als persoon niet 'fout' worden
genoemd. Zanders heeft het burgemeesterschap
van Venlo aanvaard voor het welzijn van de stad en
niet, zoals ook wel wordt beweerd, uit eigenbelang.
Zijn beleid heeft zich dan ook gekenmerkt als zijnde
geheel ingesteld op het welzijn van Venlo. "

Venlo

burgemeesters, personalia, bestuur,
personeel, jacht, Nederlandsche
Volksdienst, vliegveld Venlo,
Nederlandsche Arbeidsfront (NAF),
Nederlandsche Arbeidsdienst,
arbeidsbureaus, arbeidsinzet,
Winterhulp, Nederlandsch-Duitsche
Kultuurgemeenschap, radio,
radiotoestellen, vrijstellingen, SiPo en
SD Maastricht, april-meistakingen,
huiszoekingen, onderduikers,
arrestaties, aanslagen, NSB, anti-NSB,
gijzelaars, krijgsgevangenen,
Technische Noodhulp,
deutschfreundlich, distributie,
distributiestamkaarten, Beauftragte,
inlijving, annexatie, graafwerk,
schanzen, verdedigingswerken,
tankgrachten, Wehrmacht, evacuaties,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst
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nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

verklaringen betr. arrestatie van joods onderduikertje
Duifje Gans in Venray in de nacht van 16 op 17
augustus 1944. Voor meer informatie over de
toedracht en achtergrond van deze arrestatie: zie
inventarisnummer 148 Politieke Opsporingsdienst
Roermond, toegangsnummer 2008.

Venray, Amsterdam

joden, joodse onderduikers, joodse
Gans Duifje, Loogaman Theodora,
kinderen, arrestaties, verraad, Politieke Loogman Petronella
Recherche, Politieke Opsporingsdienst
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nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

verklaringen betr. onteigening Tricotagefabrieken
1940-1946
Frans Beeren in Weert (1940). Voorafgaand aan deze
onteigening hadden enkele pro-Duitse medewerkers
inlichtingen verstrekt aan de SiPo en SD van
Maastricht en Den Haag. Dit leidde onder meer tot de
aanhouding van de directeur, Wilhelmus Johannes
Lambertus Beeren. Kort voor de bevrijding in
september 1944 liet C. Knigge, de assistent van de
Duitse bewindvoerder Ludwig Mohr, het bedrijf
nagenoeg leegroven

Weert

SiPo en SD Maastricht, SiPo en SD
Den Haag, verraad, inlichtingen,
arrestaties, bewindvoerder, roof,
diefstal, plundering, textielbedrijf,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst

Beeren Wilhelmus Johannes
Lambertus, Knigge C, Mohr Ludwig
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166

nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

rapporten, verslagen en verklaringen betr. de houding 1940-1947
van het personeel van de gevangenis van Roermond
gedurende de bezettingsjaren. Daarnaast bevat dit
verzameldossier rapporten en verklaringen betr.
andere aangelegenheden uit de bezettingsjaren.

Roermond, Horst, America,
Perpignan, Parijs,
Westerbork, Baexem, Vaals

gevangenis Roermond, personeel,
collaboratie, collaborateurs, NSB,
graafwerk, schanzen,
verdedigingswerken, vrijlating,
onderduikers, deportaties, AKD,
Ommen politie, arrestaties, nationale
jeugdstorm, Duits Rode Kruis, WaffenSS, Germaanse SS, luchtbescherming,
NSNAP, grensgangers, grensarbeid,
mishandeling, joden, verraad,
inlichtingen, V-man, Vertrauensmann,
provocateurs, Abwehr, infiltratie,
vluchtroutes, landstorm, landwacht,
doorgangskampen, joodse
vluchtelingen, Zentralstelle für Jüdische
Auswanderung, Westerbork, joodse
raden, burgemeesters, redevoeringen,
spionage, SiPo en SD Maastricht,
politie, Englandspiel, diefstal, roof,
inboedel, inventarissen,
oorlogsmisdaden, verzet,
verzetsstrijders, illegaliteit, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst

Steegmans Jean Antoon Hubert,
Poels Lambertus Antonius, Hermens
Frans Willem, Damen Antonie, Wilde
Nicolaas George Henri de, Schol
Jacob, Gemmeker Albert Konrad,
Deppner Erich, Bromberg Richard
Renée Marie Louis, Reijmer Paul,
Kramer Henricus Leonardus Maria,
Hetterscheid Willibrordus Albertus,
Feldmeijer Johannes Hendrik, Giskes
Hermann Joseph, Brummans
Charles, Galestin Gasper John Alfred
ter, Ridderhof Matthijs Adolf, Bodens
Wilhelm Josef, Hellebrand Hubert
Alexander, Slots Petrus Johannes
Hubertus
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nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

verzameldossier betr. arrestaties gedurende de
bezettingsjaren in Noord en Midden Limburg

Horst, Tegelen, Linne,
Hückelhoven, Wassenberg,
Bergen, Well, Heibloem,

onderduikers, arrestaties, kamp Vught,
Feldgendarmerie, verzet, illegaliteit,
Gestapo, mishandeling,
gevangenissen, concentratiekampen,
Buchenwald, Dachau, diefstal, roof,
oorlogsmisdaden, oorlogsmisdadigers,
razzia's, Grüne Polizei,
Ordnungspolizei, SS, moordpartijen,
ontvluchtingen, roof, diefstal,
plundering, SA, radiotoestellen, NSKK,
kloosters, NSDAP

Driessen Harry, Sabbé Johannes,
Zutphen Johannes van, Windhausen
Paulus Peter, Peters Petrus Nicolaas
Andreas, Sars A J A, Hoogendijk
Herman Ch J, Kluijtmans, Hoff Jean,
Goebeler Karl

1944-1946

1944-1946

Zanders, Johan Hubert, Coenen
Joseph Herman Nicolaas, Kokke
Cees, Temmler Helmut, Winters
Martinus Johannes Henricus,
Couperus Otto, Hanewald Jan Hubert,
Cornet Mathieu Jean Marie Hubert,
Hermans Gerardus Johannes,
Thielen Mathieu Jean Everard,
Schoenmakers Johan Leonard
Joseph, Ammerlaan Nicolaas Petrus
Paulus, Marchant et d'Ansembourg
Maximiliaan Victor Eugene Hubertus
Jozef Maria graaf de, Strobel Max
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Politieke Opsporingsdienst
Roermond

lijsten met personalia van (vrijgelaten) politieke
gevangenen in Limburg. Sommige lijsten bevatten
een opsomming van delicten waarvan de
gedetineerden worden verdacht. Dit dossier bevat
tevens een lijst met verwijzingen naar (straf)dossiers

1945-1946

politieke gevangenen, vrijlating,
personalia, lidmaatschap, WA, NSB,
Landwacht, Jeugdstorm, NSKK, NVD,
NAF, Landstorm, Wehrmacht, verraad,
SS, Waffen SS, vrijwillige hulppolitie,
economisch front, Organisation Todt,
Nederlandsch-Duitsche
Kultuurgemeenschap, collaboratie,
Hitlerjugend, boerenorganisaties,
Wasserschützpolizei, Rechtsfront,
NSNAP, informant, inlichtingen,
Technische Noodhulp, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst
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nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

dossier bevat documenten betr. onvoorwaardelijke
buitenvervolgingstelling van personen, woonachtig in
met name Roermond en Weert, verdacht van
collaboratie

1945-1946

Roermond, Weert

vrijlating, vervolging, naoorlogse
periode, collaboratie, collaborateurs,
recht, rechtspraak, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst
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nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

krantenartikelen en correspondentie betr.
parachutistencommandant Ulrich Matthaeas, onder
meer verantwoordelijk voor de executie van 14
Roermondenaren op 26 december 1944.
Artikelenreeks in het Limburgs Dagblad over Ulrich
Matthaeas door journalist Jan van Lieshout (maartmei 1981)

1944-1981

Roermond, Salzgitter,

brieven, parachutisten, moordpartijen, Matthaeas Ulrich, Steen Jan J H van
executies, onderduikers,
der, Grünewold Th van 't, Lieshout
oorlogsmisdaden, verraad, misdrijven, Jan van, Verlinden Gerardus
opsporing, vervolging, kranten,
correspondentie, uitlevering, naoorlogse
periode
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nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

diverse krantenartikelen uit april 1977 n.a.v. het niet
1941-1987
uitleveren van de in Duitsland woonachtige voormalige
medewerker van de Maastrichtse SiPo en SD,
Cornelis Klonen. Artikelenreeks uit 1977, verschenen
in het weekblad 'Accent' over collaborerende
politiefunctionarissen. Diverse artikelen uit dag- en
weekbladen (o.a. Vrij Nederland) over beruchte
Duitse oorlogsmisdadigers, onder wie Klaus Barbie
en Adolf Eichmann. Twee artikelen (Volkskrant) uit
1949 over het Englandspiel
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nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

diverse kranten- en tijdschriftartikelen over de
bevrijding en onderwerpen uit de bezettingsjaren:
evacuatie van de bevolking van Noord en Midden
Limburg naar de drie noordelijke provincies in de
winter van 1944-1945, bombardement op Roermond
van 11 november 1944, Duitse inval 10 mei 1940,
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nee

Politieke Opsporingsdienst
Roermond
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oorlogsmisdaden, oorlogsmisdadigers,
moorpartijen, opsporing, berechting,
verraad, inlichtingen, V-mann,
Vertrauensmann, provocateurs,
infiltratie, Englandspiel, kranten,
tijdschriften, SiPo en SD Maastricht,
politie, collaboratie, collaborateurs,
naoorlogse periode

Klonen Cornelis, Barbie Klaus,
Eichmann Adolf, Droog Johannes
Mattheus de, Kotälla Joseph Johann

Linne, Herten, Merum,
Roermond, Vlodrop,
Susteren, Reuver, Posterholt,
Reutje, St Odiliënberg,
Nederweert, Ospel, Horn,
Beegden, Montfort, Meijel,
Herten, St. Joost, Echt,
Weert, Thorn, Lerop,
Heythuysen, Neer,

evacuatie, bevrijding, deportaties,
bombardementen, bommen, Duitse
invasie, dagboeken, onderduikers,
beschietingen, artillerie, granaatvuur,
frontlinies, frontzorg, Duitse invasie,
gewonden, verpleging, lazaret,
oorlogsslachtoffers, verzet, illegaliteit,
veteranen, boeken, kranten,
tijdschriften, naoorlogse periode

Joosten Emanuel, Baghus Piet

diverse kranten- en tijdschriftartikelen over
1941-1984
(verzets)onderwerpen uit de bezettingsjaren: hulp aan
franstalige krijgsgevangenen, hulp aan geallieerde
piloten/vliegeniers, de Limburgse
onderduikorganisatie en de overval op de LO
bijeenkomst in Weert op 21 juni 1944, verslag
bijeenkomst oud KP-leden 1946

Weert, Haelen, Swalmen,
Roermond, Venlo,
Maastricht,

verzet, illegaliteit, franstalige
krijgsgevangenen, vluchtroutes,
hulpverlening, hulporganisaties,
politieke opsporingsdienst, opsporing,
katholieke verzetsorganisatie, kerken,
piloten, pilotenhulp, verraad, arrestaties,
LO Limburg, SiPo en SD Maastricht,
kamp Amersfoort, knokploegen, KP
LImburg, onderscheidingen,
deportaties, evacuatie, roof, veeroof,
plundering, diefstal, KP Roermond,
herdenkingen, Nederlandsche
Arbeidsdienst, naoorlogse periode

Bouman Martinus Antonius Marie,
Lebon Octave, Hendrix Harrie,
Verlinden Gerard, Brandsma Titus,
Teuwen-Boonen A M J H, Hendrikx
Jan, Naus Jacques, Nitsch Richard
Heinrich Georg, Strobel Max R,
Moonen Leo, Crasborn Jacques R P,
Campert Jan, Reulen Albert,
Frencken Jacques P H, Bie Pierre de,
Bleys Lodewijk

Gerardus H. van Appeven

zuiveringsdossier Nederlandsche Jagersvereniging
afdeling Limburg. Dossier bevat gegevens over
houding en gedrag van individuele leden gedurende
de bezettingsjaren. Voorzitter van deze provinciale
zuiveringscommissie was Gerardus van Appeven

1945-1946

provincie Limburg

jacht, jagersvereniging,
wapenvergunning, zuivering,

Appeven Gerardus H van

ja

Gerardus H. van Appeven

zuiveringsdossier Nederlandsche Jagersvereniging
afdeling Limburg. Dossier bevat gegevens over
houding en gedrag van individuele leden gedurende
de bezettingsjaren. Voorzitter van deze provinciale
zuiveringscommissie was Gerardus van Appeven

1946

provincie Limburg

jacht, jagersvereniging,
wapenvergunning, zuivering,

Appeven Gerardus H van

ja

Gerardus H. van Appeven

zuiveringsdossier Nederlandsche Jagersvereniging
afdeling Limburg. Dossier bevat gegevens over
houding en gedrag van individuele leden gedurende
de bezettingsjaren. Voorzitter van deze provinciale
zuiveringscommissie was Gerardus van Appeven

1946-1947

provincie Limburg

jacht, jagersvereniging,
wapenvergunning, zuivering,

Appeven Gerardus H van

1940-1985

Afschrift van brief
Ulrich Matthaeas aan
de journalist Jan van
der Steen (18
november 1971)

93

Roermond

Persoonlijk archief van
Gerardus H. van Appeven,
1911-1991

5029

6

ja

Gerardus H. van Appeven

stukken betr. de oprichting en activiteiten van de
1951-1953
afdeling Roermond van het Oorlogsgraven Comité (de
latere Oorlogsgravenstichting) in oktober 1951. Tot
die activiteiten behoorde met name een jaarlijkse
collecte op "Klaproosdag" (11 november)

Roermond

oorlogsgraven, oorlogsgravenstichting,
collectes
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2021

Gerardus H. van Appeven

correspondentie en diverse stukken van de
Commissie Schadevergoeding Nazislachtoffers
(CSN). G.H. van Appeven trad sinds de oprichting
ervan (1 december 1960) op als bestuursvoorzitter
van het district Zuid-Nederland van de CSN. CSN
was een samenwerkingsverband van meerdere
organisaties die hetzelfde doel nastreefden

Roermond, Limburg,
Nederland

schadevergoeding, schadeloosstelling, Appeven Gerardus H van, Buntinxnaoorlogse periode,
Lebon A L, Slagter Jos
Wiedergutmachung,
oorlogsgetroffenen, oorlogsslachtoffers
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2037

Gerardus H. van Appeven

diverse stukken betr. het proces en het vonnis
1941-1943, 1970-1977
(levenslang) tegen de van oorlogsmisdaden verdachte
Lambertus Johannes Loyen, geboren in Krefeld,
woonachtig in Horn. Loyen trad in 1941 in dienst van
de Waffen SS en verrichtte bewakingsdiensten in een
werkkamp voor joden in Bobruisk (Wit Rusland),
waarbij hij zich te buiten ging aan de meest
weerzinwekkende misdaden en tenminste honderd
moorden pleegde.

Roermond, Bobruisk

oorlogsmisdaden, oorlogsmisdadigers,
joden, mishandeling, moordpartijen,
kampen, Waffen SS, joodse
werkkampen, genocide

Loyen Lambertus Johannes
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2041

Gerardus H. van Appeven

krantenartikelen en correspondentie n.a.v. bezoek in
mei 1982 van de Amerikaanse sergeant Vincent von
Hecke, die op 1 maart 1945 als eerste Amerikaan
voet op Roermonds grondgebied zette.

1945-1947, 1982

Roermond

bevrijding, Amerikanen, Amerikaanse
strijdkrachten

Hecke Vincent von
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2045

Gerardus H. van Appeven

Informatieverstrekking door o.a. Gerardus van
Appeven over collaborateurs, oorlogsmisdadigers en
personen die al dan niet hebben deelgenomen aan
het verzet n.a.v. vragen en antecedentenonderzoek
van diverse instanties als ministeries, gemeenten en
de Stichting '40-'45.

1946-1984

Roermond, Maasniel, Echt,
Susteren, Roosteren

inlichtingen, verzet, verszetsstrijders,
collaborateurs, collaboratie,
oorlogsmisdaden, oorlogsmisdadigers,
Orde Dienst, OD, vluchtroutes,
vluchtelingen, piloten, pilotenhulp,
krijgsgevangenen, franstalige
krijgsgevangenen, joden, joodse
onderduikers, joodse vluchtelingen,
doorgangshuizen, verraad, SiPo en SD
Den Bosch, kloosters, SiPo en SD
Maastricht, geestelijken, priesters,
Rode Kruis, verpleging, arbeidsinzet,
onderduikers, evacuatie, razzia's,
verzetskruis, verzetsherdenkingskruis,
NSB, WA, kultuurkamer, politieke
delinquenten

Elsholz Erich, Boere Aldegonda,
Frantzen Leon F J H, Goossen J H,
Kemenade Frans van, Nitsch Richard
Heinrich Georg, Moonen Leo, Naus
Jacques J, Hendrikx Jan J, TeuwenBoonen A M J H, Appeven Gerardus
H van, Verbruggen Franciscus W G
H, Roosjen Remco, Stein Edith,
Windhausen Henricus Joseph
Paulus, Winkel van de- Von den Hoff
Julia Maria Huberta, Meuffels W A,
Croonenberg J, Winter-Cahn Helene,
Wong Lun Hing René Adolph Joseph
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Gerardus H. van Appeven

diverse stukken betr. bekendmakingen, mededelingen 1940-1947
en voorschriften door de bezettende overheid vanaf
mei 1940. Rapport over de Roermondse politie
gedurende de bezettingsjaren, (persoonlijke)
naoorlogse correspondentie, rapporten en verslagen
van/aan Gerardus Verlinden, hoofd van de politieke
recerche Midden Limburg,

Roermond, Maasniel,
Herkenbosch, Herten,
Maasbracht, Echt, Roggel,
Helden, Horst,
Broekhuizenvorst, Well,
Venray, Afferden

voorschriften, verordeningen, verzet,
Engelen Petrus Hubertus
illegaliteit, hulp aan franstalige
krijgsgevangenen, vluchtroutes, piloten,
pilotenhulp, hulpverlening,
vluchtelingen, binnenlandse
strijdkrachten, collaboratie,
collaborateurs, oorlogsmisdrijven,
oorlogsmisdaden, oorlogsmisdadigers,
politieke delinquenten
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diverse stukken betr. oorlogsmisdaden, collaboratie, 1948-1955
verraad, wangedrag en diefstal gepleegd door burgers
en Duitse miliairen in Noord en Midden Limburg

Roermond, Haelen,
Herkenbosch, Melick, Horst,
Castenray, Blitterswijck,
Venlo, Lottum

verraad, collaboratie, collaborateurs,
NSB, oorlogsmisdrijven,
oorlogsmisdaden, oorlogsmisdadigers,
Duitse invasie, meidagen 1940,
moordpartijen

1960-1961

Appeven Gerardus H van

Stemkens Carl, Walstra Johannes
Gerardus, Heinrichs Peter Joseph,
Verstappen Dieu Donnee, Ulen
Johannes Peter, Schaeffer Laurens
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rapport over de (illegale) werkzaamheden van het
arbeidsbureau Roermond gedurende de
bezettingsjaren

1940-1945

Roermond, Valkenburg

arbeidsbureaus, NSB, collaboratie,
Thönissen, J H, Delnooz C, Moonen
collaborateurs, illegaliteit, verzet,
Leo, Bleys Lodewijk, Helvoort Tom C
ambtenarenverzet, onderduikers, LO
van,
Limburg, aprill-meistaking,
vervalsingen, documenten,
identiteitspapieren, Z-kaarten actie,
vrijstellingen, arbeidsinzet, ziekten,
grensgangers, contractbrekers,
verlofgangers, distributie,
distributiebonnen, medische keuringen,
geneeskunde, TBC, Ommen politie,
AKD, personeel, bedrijven, drukkerijen,
brandweer, ambtenaren, joden, NSKK,
arbeidsdienst, OT, Organisation Todt,
landbouw, boeren, arrestaties,
deportaties, tewerkstelling,
waarschuwingsdienst, sabotage,
gijzelaars
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enkele krantenknipsels en een toespraak over de
evacuatie en de bevrijding van Roermond n.a.v. de
herdenking van 25 jaar bevrijding in 1970 (inclusief
programmaboekje)

1944-1945, 1970

Roermond

herdenkingen, redevoeringen, kranten,
krantenknipsels, bevrijding, evacuatie
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Roermond, Echt, Pey,
Stevensweert, Roosteren,
Posterholt, Vlodrop, Melick,
St. Odiliënberg, Linne,
Grathem, Brüggen, Horn,
Thorn, Montfort, Neer,
Wuppertal, Varresbeck,
Vohwinkel, Dülken,
Leeuwarden

chronologieën, Duitse invasie,
Julianakanaal, gevechtshandelinen,
gevechtslinies, oorlogvoering,
gewonden, luchtbescherming,
rapporten, luchtaanvallen,
huiszoekingen, kerken, verzet,
illegaliteit, vluchtroutes, piloten,
pilotenhulp, krijgsgevangenen,
franstalige krijgsgevangenen, Franse
krijgsgevangenen, deportaties,
dwangarbeid, dwangarbeiders, joden,
discriminatie, Rooms katholicisme,
burgemeesters, razzia's, onderduikers,
executies, moordpartijen,
doodvonnissen, standrecht, evacuatie,
terreur, bevrijding, Amerikanen,
oorlogsmisdaden, oorlogsmisdadigers,
NSB, SS, verraad, SiPo en SD
Maastricht, wederopbouw,
voedselvoorziening, distributie,
bisschoppen, EHBO, diefstal, artillerie,
bombardementen, geestelijken,
priesters, repatriëring, terugkeer,
fronttijd, artillerie, verwoestingen,
kranten, krantenartikelen, brochures

Holla Gerardus Hubertus, Nitsch
Richard Heinrich Georg, Emans
Sevrien, Naus Jacobus J, Penders
Leo, Moonen Leo, Baars Bernhard,
Bronckhorst Johannes Henricus
Marinus, Reijmer Paul Johan, Silkens
Henricus Albertus Hubertus, Melis
Hendrikus Ruthgerus, Steemers
Johannes Jacobus Josephus,
Roosjen Remco, Verbruggen
Franciscus Wilhelmus, Van Ass
Joseph Antonius Albertus, Bouman
Martinus Antonius M, Matthaeas
Ulrich
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(gedateerd) overzicht van bronnen en literatuur betr. 1940-1946
de Tweede Wereldoorlog in Roermond.
Chronologisch overzicht 'Roermond in oorlogstijd'.
Afschriften van krantenartikelen betr. Roermond en
omstreken in oorlogstijd, beginnend op 10 mei 1940.
Diverse verslagen en rappporten betr. de Duitse inval
op 10 mei 1940. Lijst van op 10 mei 1940 gesneuvele
Duitse militairen, begraven op het kerkhof in
Roermond. Uittreksel rapporten van de
Luchtbescherming Roermond. Diverse commentaren
(o.a. van de 'foute' hoofdredacteur van de Limburger
Koerier, Hugo van den Broeck) op de brochure 'Het
eigen recht van het staatsgezag ' uit 1943 van de
Roermondse burgemeester Paul Reijmer. Verslag
van bezoek koningin Wilhelmina aan Roermond op 23
maart 1945. Idem prins Bernhard (begin april 1945).
Verslagen betr. de fronttijd op het bischoppelijk
paleis. Rapport over de fronttijd in Montfort. Rapport
betr. oorlogsjaren in Neer. Diverse verslagen betr. de
executie van 13 Roermondenaren op 26 december
1944, gevolgd door de deportatie van 2800
Roermondenaren naar Wuppertal-Varresbeck waar
ze dwangarbeid moesten verrichten. Rapporten,
verslagen en correspondentie betr. de evacuatie van
Roermond in januari/februari 1945, het verloop ervan
en het verblijf in Noord Nederland. Verslag van het
bisschoppelijk bureau in Leeuwarden (opgericht ten
behoeve van de Limburgse geëvacueerden). Verslag
over de zielzorg voor de Roermondse dwangarbeiders
in Duitsland (periode 31 december 1944 tot 19
februari 1945). Lijsten met dodelijke slachtoffers per
Midden Limburgse gemeente (ook geëxecuteerden)
(gedateeerd) overzicht van bronnen en literatuur betr. 1940-1945
de Tweede Wereldoorlog in Roermond. Plattegrond
van Roermond met daarop aangegeven de
bominslagen gedurende de drie laatste maanden van
1944. Chronologisch overzicht van gebeurtenissen in
Roermond gedurende de bezettingsjaren. Rapporten,
verslagen en afschriften van krantenartikelen betr.
Roermond e.o. in de oorlogsjaren en na de bevrijding
(o.a. het bisdom, het verzet, de fronttijd en het gedrag
van het bataljon Duitse parachutisten, de deportatie
van 2800 mannen naar Wuppertal, de evacuatie en
de terugkeer). Lijst van 13 geallieerde piloten,
begraven op het kerkhof van Roermond. Rapporten
over het verblijf in en correspondentie vanuit het
doorgangskamp voor evacué's in Brüggen. Verslag
van het bisschoppelijk bureau in Leeuwarden,
opgezet ten behoeve van de Limburgse
geëvacueerden in de drie noordelijke provincies.
Lijsten met oorlogsslachtoffers in Beegden, Beesel,
Echt, Haelen, Heel en Panheel, Herten, Heythuysen,
Linne, Vlodrop en Posterholt. Lijsten met namen van
Roermondenaren, geëxecuteerd door de bezetter,
omgekomen in concentratiekampen of
gevangenissen, vermist, gedood door
bombardementen en beschietingen vanuit de lucht,
gedood door granaatinslagen, omgekomen in
Duitsland door oorlogsgeweld en gedood door mijnen
(naast tientallen joodse inwoners die niet zijn
teruggekeerd)

Roermond, Linne, Maasniel,
Horn, Vlodrop, Thorn,
Maasbracht, Montfort, Neer,
Asenray, Elmpt, Wuppertal,
Dülken, Keulen, Groningen,
Brüggen, Waldniel,
Kaldenkirchen, Leeuwarden,
Beegden, Beesel, Echt,
Heythuysen, Herten, Echt,
Heel en Panheel, Posterholt

plattegronden, bommen,
bombardementen, chronologieën,
wederopbouw, bevrijding, frontttijd,
verraad, politieke delinquenten, politieke
gevangenen, oorlogsmisdaden,
oorlogsmisdrijven, diefstal, roof,
bijzondere rechtspleging, straffen,
collaboratie, collaborateurs,
redevoeringen, voedselvoorziening,
evacuatie, terugkeer, repatriëring,
luchtbeschermingsdienst, EHBO,
franstalige krijgsgevangenen, Franse
krijgsgevangenen, hulporganisaties,
Bureau Nationale Veiligheid,
hulpverlening, vluchtelingen,
vluchtroutes, bisdom Roermond,
katholieke kerk, Sprengkommando,
kerken, kerktorens, razzia's,
deportaties, executies, moordpartijen,
schanzen, graafwerk,
verdedigingswerken, dwangarbeid,
dwangarbeiders, identiteitspapieren,
kelderleven, Grüne Polizei,
Ordnungspolizei, zielzorg, gevangenis
Keulen, correspondentie, brieven, Rode
Kruis, verwoestingen,
oorlogsslachtoffers, vermisten, joden,
jodenvervolging

Emans Sevrien, Damen J H, Holla G
H, Nitsch Richard Heinrich Georg,
Dewez W J, Kalkman Pieter,
Matthaeas Ulrich, Moonen Leo,
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(gedateeerd) overzicht van bronnen en literatuur betr. 1940-1945
de Tweede Wereldoorlog in Roermond. Het dossier
bevat onder meeer een chronologisch overzicht van
gebeurtenissen in Roermond gedurende de
bezettingsjaren. Rapporten, verslagen en afschriften
van krantenartikelen betr. Roermond e.o. in de
oorlogsjaren en na de bevrijding (o.a. het bisdom, het
verzet, de fronttijd en het gedrag van het bataljon
Duitse parachutisten, de deportatie van 2800 mannen
naar Wuppertal, de evacuatie en de terugkeer).
Rapporten over het verblijf in en correspondentie
vanuit het doorgangskamp voor evacué's in Brüggen.
Rapport betr. de schade aan en het noodherstel van
woningen en gebouwen in Roermond. NB. De
inventarisnummers 1 t/m 3 bevatten in grote lijnen
dezelfde inhoud (met name de nummers 1 en 2).

Roermond, Linne, Maasniel,
Horn, Vlodrop, Thorn,
Maasbracht, Montfort, Neer,
Asenray, Elmpt, Wuppertal,
Dülken, Keulen, Groningen,
Brüggen, Waldniel,
Kaldenkirchen, Leeuwarden,
Beegden, Beesel, Echt,
Heythuysen, Herten, Echt,
Heel en Panheel, Posterholt

bibliografieën, bommen,
bombardementen, chronologieën,
wederopbouw, herstel, bevrijding,
frontttijd, verraad, politieke
delinquenten, politieke gevangenen,
oorlogsmisdaden, oorlogsmisdrijven,
diefstal, roof, bijzondere rechtspleging,
straffen, collaboratie, collaborateurs,
redevoeringen, voedselvoorziening,
evacuatie, terugkeer, repatriëring,
luchtbeschermingsdienst, EHBO,
franstalige krijgsgevangenen, Franse
krijgsgevangenen, hulporganisaties,
Bureau Nationale Veiligheid,
hulpverlening, vluchtelingen,
vluchtroutes, bisdom Roermond,
katholieke kerk, Sprengkommando,
kerken, kerktorens, razzia's,
deportaties, executies, moordpartijen,
schanzen, graafwerk,
verdedigingswerken, dwangarbeid,
dwangarbeiders, identiteitspapieren,
kelderleven, Grüne Polizei,
Ordnungspolizei, zielzorg, gevangenis
Keulen, correspondentie, brieven, Rode
Kruis, verwoestingen,
oorlogsslachtoffers, vermisten, joden,
jodenvervolging, kranten,
krantenartikelen

Emans Sevrien, Damen J H, Holla G
H, Nitsch Richard Heinrich Georg,
Dewez W J, Kalkman Pieter,
Matthaeas Ulrich, Moonen Leo
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chronologische overzichten van gebeurtenissen in
Roermond gedurende de bezettingsjaren. Algemeen
chronologisch overzicht van gebeurtenissen uit de
bezettingsjaren

1940-1945

Roermond

meidagen 1940, Duitse invasie,
bommen, bombardementen,
bommenwerpers, april-meistaking,
executies, moordpartijen, arrestaties,
verzet, illegaliteit, illegale pers, Trouw,
inlijving, annexatie, graafwerk,
schanzen, NSDAP,
verdedigingswerken, kelderleven,
fronttijd, razzia's, artillerie, deportaties,
evacuaties, kerktorens, bevrijding,
kerkrazzia 8 oktober 1944,
parachutisten, Grüne Polizei,
Ordnungspolizei, Sprengkommando,
diefstal, roof, plunderingen,
onderduikers, verraad, executies,
bevrijding

Bleys Lodewijk, Reulen Albert,
Frencken Jacques, Bouman Martinus,
Boogerd Johannes, Smit Joseph,
Moonen Leo, Matthaeas Ulrich,
Lemmens J H G
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diverse kranten uit 1940. Bevatten algemeen nieuws
en opiniestukken

1940

kranten, pers, nieuwsberichten,
nieuwsvoorziening, Volk en Vaderland,
De Maasbode, Limburger Koerier, De
Courant Het Nieuws van den Dag, De
Telegraaf, Het Volk, De Nieuwe
Koerier Maas en Roerbode
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diverse exemplaren van De Telegraaf uit 1941.
Bevatten algemeen nieuws en opiniestukken

1941

kranten, pers, De Telegraaf,
nieuwsberichten, nieuwsvoorziening,
gelijkschakeling, collaboratie
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diverse exemplaren van De Telegraaf uit 1941.
Bevatten algemeen nieuws en opiniestukken

1941

kranten, pers, De Telegraaf,
nieuwsberichten, nieuwsvoorziening,
gelijkschakeling, collaboratie
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diverse exemplaren van De Telegraaf uit 1941.
Bevatten algemeen nieuws en opiniestukken

1941

kranten, pers, De Telegraaf,
nieuwsberichten, nieuwsvoorziening,
gelijkschakeling, collaboratie
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diverse exemplaren van De Telegraaf uit 1941.
Bevatten algemeen nieuws en opiniestukken

1941

kranten, pers, De Telegraaf,
nieuwsberichten, nieuwsvoorziening,
gelijkschakeling, collaboratie
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diverse exemplaren van De Telegraaf uit 1941.
Bevatten algemeen nieuws en opiniestukken

1941

kranten, pers, De Telegraaf,
nieuwsberichten, nieuwsvoorziening,
gelijkschakeling, collaboratie
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diverse exemplaren van De Telegraaf uit 1941.
Bevatten algemeen nieuws en opiniestukken

1941

kranten, pers, De Telegraaf,
nieuwsberichten, nieuwsvoorziening,
gelijkschakeling, collaboratie
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diverse exemplaren van De Telegraaf en De
Limburger Koerier uit 1942. Bevatten algemeen
nieuws en opiniestukken

1942

kranten, pers, De Telegraaf, De
Limburger Koerier, nieuwsberichten,
nieuwsvoorziening, gelijkschakeling,
collaboratie
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diverse exemplaren van De Telegraaf uit 1943.
Bevattten algemeen nieuws en opiniestukken

1943

kranten, pers, De Telegraaf,
nieuwsberichten, nieuwsvoorziening,
gelijkschakeling, collaboratie
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diverse exemplaren van De Telegraaf en De Tijd uit
1943. Bevatten algemeen nieuws en opiniestukken

1943

kranten, pers, De Telegraaf, De Tijd,
nieuwsberichten, nieuwsvoorziening,
gelijkschakeling, collaboratie
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diverse exemplaren van De Telegraaf en De Nieuwe
Koerier Maas en Roerbode. Bevatten algemeen
nieuws en opiniestukken

1943

kranten, pers, De Telegraaf, De Nieuwe
Koerier Maas en Roerbode,
nieuwsberichten, nieuwsvoorziening,
gelijkschakeling, collaboratie
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diverse exemplaren van De Telegraaf en Volk en
Vaderland. Bevatten algemeen nieuws en
opiniestukken

1943

kranten, pers, De Telegraaf, Volk en
Vaderland, nieuwsberichten,
nieuwsvoorziening, gelijkschakeling,
collaboratie
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diverse exemplaren van De Telegraaf. Bevatten
algemeen nieuws en opiniestukken

1943

kranten, pers, De Telegraaf,
nieuwsberichten, nieuwsvoorziening,
gelijkschakeling, collaboratie

118

Roermond

Collectie Oorlogsdocumentatie 7005
1940-1945

18

ja

gemeentearchief Roermond

diverse exemplaren van De Limburger Koerier en De
Landstand (Limburg), officieel orgaan van den
Nederlandschen Landstand. Bevatten hoofdzakelijk
opiniestukken

1944

kranten, periodieken, pers, De
Limburger Koerier, De Landstand,
nieuwsberichten, nieuwsvoorziening,
gelijkschakeling, collaboratie
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diverse exemplaren van De Unie, orgaan van de
Nederlandsche Unie. Bevatten hoofdzakelijk
opiniestukken

1940-941

kranten, periodieken, pers, politiek,
politieke partijen, Nederlandse Unie,
anti NSB, accommodatie
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vier exemplaren van De Militaire Spectator uit 1941;
twee exemplaren van Astra, geïllustreerd
maandschrift; drie exemplaren van Libelle, dames
weekblad, twee exemplaren van De Lach; vijf
exemplaren van Ons Leger

1940, 1941, 1942

tijdschriften, periodieken, pers, De
Militaire Spectator, Astra, De Lach, Ons
Leger, Libelle
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diverse exemplaren (niet geordend) van
1941-1945
verzetsbladen/illegale pers, collaborerende pers en
geallieerde strooibiljetten: Verzet (Orgaan voor de
nationale bevrijding), Vrij Nederland, Trouw, De
Vliegende Hollander, Oranje-Bulletin, Het Nationale
Dagblad, Het Volk, De Telegraaf, Het nieuws van de
fronten, Het Parool, Je Maintiendrai, Het Vrije Volk,
Oranje-Bode, De Geus (onder studenten), losse
pamfletten en oproepen om in verzet te komen,
Oranje Vaan, Oranje Post, De Stem, De Toekomst,
De Vrijheid, Christofoor, de Fluistervink, Ons Volk, De
Waarheid, De Wegwijzer, Moed en Vertrouwen, Ons
Vrije Nederland

illegale pers, illegaliteit, collaboratie,
gelijkschakeling, nazipublicaties,
nazificering, strooibiljetten, pamfletten,
Verzet (orgaan voor de nationale
bevrijding), Vrij Nederland, Trouw, De
Vliegende Hollander, Oranje-Bulletin,
Het Nationale Dagblad, Het Volk, De
Telegraaf, Het nieuws van de fronten,
Het Parool, Je Maintiendrai, Het Vrije
Volk, Oranje Bode, De Geus (onder
studenten), Oranje Vaan, Oranje Post,
De Stem, De Toekomst, De Vrijheid,
Christofoor, De Fluistervink, Ons Volk,
De Waarheid, De Wegwijzer, Moed en
Vertrouwen, Ons Vrije Nederland
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Diverse exemplaren uit september 1944 van
1944
Mededelingen van den Nederlandschen Orde-Dienst;
Limburgsch Dagblad en Veritas (ongeordend)

Orde Dienst, OD, pers, voorlichting,
bevrijding, nieuwsberichten,
nieuwsvoorziening, Mededelingenblad
van den Nederlandschen Orde-Dienst,
Limburgsch Dagblad, Veritas
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diverse exemplaren uit oktober 1944 van het
Limburgsch Dagblad, Veritas, Je Maintiendrai, Het
Parool (ongeordend)

1944

pers, nieuwsberichten,
nieuwsvoorziening, bevrijding, Het
Limburgsch Dagblad, Veritas, Je
Maintiendrai, Het Parool
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diverse exemplaren van het Limburgsch Dagblad,
Veritas, Je Maintiendrai, Het Parool (ongeordend)

1944

pers, nieuwsberichten,
nieuwsvoorziening, bevrijding, Het
Limburgsch Dagblad, Veritas, Je
Maintiendrai
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enkele exemplaren van Het Limburgsch Dagblad en
Veritas uit december 1944

1944

pers, nieuwsberichten,
nieuwsvoorziening, bevrijding, Het
Limburgsch Dagblad, Veritas
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deel 1 van origineel, handgeschreven dagboek van de 1940 - 1941
protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Het dagboek begint met een
gedetailleerde beschrijving van de Duitse inval op 10
mei 1940 in Roermond en de verslagenheid en
mentale verwarring die erop volgt. Ze volgt de
nationale en internationale ontwikkelingen op de voet.
Hier en daar laat ze ruimte open voor een bijlage
(bevinden zich in inv. nr. 72). Afkondiging van de
eerste verordeningen, resp. verbodsbepalingen.
Distributiesysteem geldt voortaan voor steeds meer
goederen en levensmiddelen. Doortocht van
Nederlandse en Belgische krijgsgevangenen naar
Duitse interneringskampen. Krantenknipsels uit de
NRC over gebeurtenissen gedurende de maand
augustus 1940. Auteur beëindigt het jaar (en 1 januari
1941) met diverse persoonlijke bespiegelingen,
gedichten en citaten. Laatset woorden: "God vergeef
mij, maar ik háát de moffen..."

Roermond

dagboeken, vrouwen, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
meidagen 1940, Duitse inavsie,
explosies, bruggen, De Nieuwe Koerier,
luchtalarm, Duitse strijdkrachten,
Wehrmacht, bommen,
bombardementen, begrafenissen,
oorlogsslachtoffers, capitulatie,
verordeningen, verboden,
krijgsgevangenen, Belgische
strijdkrachten, Nederlandse
strijdkrachten, kranten, NRC, Nieuwe
Rotterdamsche Courant, De Unie
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Krantenknipsels, behorend bij deel 1 van het dagboek 1940
van mevrouw Jeane M.C. Groenendaal
(inventarisnummer 71)

De Nieuwe Koerier, redevoeringen,
proclamaties
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deel 2, behorend bij deel 1 van origineel,
1940
handgeschreven dagboek van de protestantschristelijke schilderes Jeanne M. C. Groenendaal uit
de Charles Ruysstraat 34 in Roermond. Dit deel bevat
krantenknipsels uit De Maasbode van enkele
landelijke/nationale maar vooral
buitenlandse/internationale gebeurtenissen in mei,
juni en juli 1940 (aanvulling bij deel 1, inv. nr. 71)

kranten, De Maasbode, pers,
perberichten
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deel 3, behorend bij deel 1 van origineel,
1940
handgeschreven dagboek van de protestantschristelijke schilderes Jeane M. C. Groenendaal uit de
Charles Ruysstraat 34 in Roermond. Dit deel bevat
krantenknipsels van landelijke/nationale en
buitenlandse/internationale gebeurtenissen in
september en oktober 1940 (aanvulling bij deel 1, inv.
nr. 71)

kranten, pers, persberichten, nazificatie
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deel 4 van origineel, handgeschreven dagboek van de 1941
protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Ze begint het nieuwe jaar met enkele
bespiegelingen en een gedicht van Clara Eggink.
Commentaar en felle kritiek op het nieuwe kunstbeleid
(oprichting kunstgilden): "De hemel sta de
Nederlandse kunst bij". Auteur staat stil bij talrijke
uiteenlopende kleine en grotere gebeurtenissen in
zowel Roermond, als in binnen- en buitenland.
Melding van verbodsbepalingen en verordeningen
(onder meer discriminerende maatregelen tegen
joden en afkondiging van het civiel standrecht).
Geruzie tussen NSB en Nederlandse Unie.

Roermond

dagboeken, dagelijks leven, kranten,
Groenendaal J M C
pers, persberichten, bommen,
bombardementen, kunst, kunstenaars,
redevoeringen, ontruimingen,
inkwartiering, Nederlandse Unie, De
Unie, Februaristaking, distributie, De
Nieuwe Koerier, doodvonnissen, verzet,
illegaliteit, De Geuzen, joden,
discriminatie, levensmiddelen, voedsel/,
voedselvoorziening, NSB, NSDAP,
Nederlandsche Arbeidsdienst, kunst,
kunstenaars, onderwijs, SS,
Germaanse SS, nazificatie
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deel 5 van origineel, handgeschreven dagboek van de 1941
protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van mei 1941 en bevat
(nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a. over
Rudolf Hess, voedsel- en distributieperikelen en
maatregelen tegen joden

Roermond

dagboeken, dagelijks leven, kranten,
pers, persberichten, NSB,
levensmiddelen, distributie, voedsel,
voedselvoorziening, joden,
discriminatie, jodenvervolging, antijoodse maatregelen,
concentratiekampen, bommen,
bombardementen, nazificatie

Groenendaal J M C
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deel 6 van origineel, handgeschreven dagboek van de 1941
protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van mei en juni 1941 en bevat
(nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a. over de
strijd op Kreta, invoering van de verplichte
arbeidsdienstplicht en de Nederrlandsche
Arbeidsdienst en het overlijden van de voormalige
Duitse keizer Wilhelm II

Roermond

dagboeken, dagelijks leven, kranten,
pers, persberichten, kunst, cultuur,
Nederlandsche Arbeidsdienst,
nazificatie

Groenendaal J M C

Exemplaren van De
Nieuwe Koerier van
mei en juni 1940
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deel 7 van origineel, handgeschreven dagboek van de 1941
protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van de tweede helft van juni 1941 en
bevat (nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a. de
Duitse inval in de Sovjet Unie, operatie Barbarossa

Roermond

dagboeken, dagelijks leven, kranten,
pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, nazificatie

Groenendaal J M C
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deel 8 van origineel, handgeschreven dagboek van de 1941
protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van eind juni en begin juli 1941 en
bevat (nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront, zeeoorlog,
distributie en metaalverordening

Roermond

dagboeken, vrouwen, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, zeeoorlog,
duikboten, distributie, levensmiddelen,
kunst, mijnen, brandstoffen, anticommunisme, metalen, De Unie,
Nederlandsche Arbeidsienst,
beeldende kunst, uitgeverijen, oostfront,
oorlogvoering, nazificatie
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deel 9 van origineel, handgeschreven dagboek van de 1941
protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van juli 1941 en bevat
(nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront en oproepen om te
komen tot een Vrijwilligerslegioen dat aan de strijd
tegen de Sovjet Unie gaat deelnemen, instelling van
een Limburgse raad voor cultuur en kunst, verbod op
verschijning van het periodiek De Unie en de V-actie
en reacties daarop

Roermond

dagboeken, dagelijks leven, kranten,
pers, persberichten, brandplaatjes,
vrijwilligerslegioen Nederland,
distributie, rantsoenering, voedsel,
levensmiddelen, voedselvoorziening,
oostfront, oorlogvoering,
Nederlandsche Arbeidsdienst,
padvinderij, kunst, kunstenaars, De
Unie, Nederlandse Unie, V-acties,
nazificatie
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deel 10 van origineel, handgeschreven dagboek van 1941
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van eind juli en begin augustus 1941
en bevat (nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront, het
distributiesysteem en de Limburgse raad voor cultuur
en kunst

Roermond

dagboeken, vrouwen, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, economie,
kunst, distributie, distributiebonnen,
voedsel, levensmiddelen, Nederlandse
Unie, veeteelt, kunst, boeren, Agrarisch
Front, Rechtsfront, zeeoorlog,
duikboten, oostfront, oorlogvoering,
nazificatie, luchtoorlog
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deel 11 van origineel, handgeschreven dagboek van
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van augustus 1941 en bevat
(nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront, maatregelen tegen
joden, de aankondiging van bestuursverordening
152/1941 bedoeld om provinciale en gemeentelijke
gezagsdragers voortaan in nationaalsocilaistische
geest te laten besturen en bezoek van NSB-leider
Anton Mussert aan Amstenrade in het kader van de
Limburgsche Volksdag

1941

Roermond, Amstenrade

dagboeken, vrouwen, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, kunst, proclamaties,
ditributie, onderwijs, joden,
discriminatie, nationaalsocialisme,
NSB, nazificatie, luchtoorlog, bestuur,
verordeningen, metalen, Nationale
Jeugdstorm
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deel 12 van origineel, handgeschreven dagboek van
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van eind augustus tot begin
september 1941 en bevat (nieuws)berichten en
commentaren betr. gebeurtenissen in binnen- en
buitenland: o.a. ontwikkelingen aan het oostfront,
discriminatie en uitsluiting van joden en initiatieven
van joden om onderwijs te kunnen blijven geven aan
joodse leerlingen

1941

Roermond

dagboeken, dagelijks leven, vrouwen,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, NSB, joden,
jodenvervolging, discriminatie, antijoodse maatregelen, kunst, film,
antisemitisme, bijeenkomsten, SS, WA,
voedsel, levensmiddelen, onderwijs,
overlijdensadvertenties
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deel 13 van origineel, handgeschreven dagboek van 1941
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van september 1941 en bevat
(nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront, discriminatie en
uitsluiting van joden en initiatieven van joden om
onderwijs te kunnen blijven geven aan joodse
leerlingen, pogingen om te komen tot tot de oprichting
van joodse scholen en het verbod op gebruik van
namen van leden van het koninklijk huis

Roermond

dagboeken, dagelijks leven, kranten,
Groenendaal J M C
pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, religie, protestantisme,
De Unie, overlijdensadvertenties,
jodenster, prijspolitiek, joden,
jodenvervolging, discriminatie, antijoodse maatregelen, verordeningen,
kunst, muziek, distributie, zwarthandel,
voedselvoorziening, gaarkeukens,
voedsel, rantsoenering, surrogaten,
NSB, koninklijk huis, theater

Groenendaal J M C

Brochure "Proclamatie
van den Führer aan het
Duitsche volk en Nota
van het ministerie van
Buitenlandse Zaken
aan de Sovjetregeeroing met
bijlagen". NSB-pamflet
"Katholieken weest
waakzaam"
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deel 14 van origineel, handgeschreven dagboek van 1941
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van eind september tot begin oktober
1941 en bevat (nieuws)berichten en commentaren
betr. gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront, talrijke nieuwe
burgemeestersbenoemingen in Limburg -en korte
biografieën van sommige van hen-, première en
recensies van de antisemitische film "Der ewige
Jude" en Brits bombardement op Rotterdam

Roermond

dagboeken, vrouwen, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, jeugd, recreatie,
luchtoorlog, landbouw, voedsel,
levensmiddelen, textiel, prijspolitiek,
joden, discriminatie, antisemitisme, antijoodse maatregelen, verordeningen,
zeeoorlog, kunst, muziek, orkesten,
brochures, distributie, burgemeesters,
brandstoffen, doodvonnissen,
sabotage, spionage, film,
bombardementen, Lippmann Rosenthal
& Co

Brochure van de
NSB'er Max Blokzijl:
"Landverraders",
Brochure van de
N.V.V. "Katholieke
arbeider, pas op uw
tellen!" geschreven
door de collaborerende
priester Th.A.J. de
Leeuw, Duits pamflet
"Bolsjewistische massamoord"
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deel 15 van origineel, handgeschreven dagboek van
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van oktober 1941 en bevat
(nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront en de installatie van
burgemeester Jo Zanders in Venlo

1941

Roermond, Venlo

dagboeken, vrouwen, jeugd, dagelijks
leven, kranten, pers, persberichten,
oostfront, oorlogvoering, doodstraf,
sabotage, verordeningen, jeugd,
recreatie, kunst, cultuur, muziek,
artiesten, NSB, distributie, textiel,
levensmiddelen, voedselvoorziening,
prijspolitiek, Nederlandsche
Arbeidsdienst, redevoeringen,
tentoonstellingen, film, muziek,
zeeoorlog, bevolkingspolitiek,
opvoeding, Nederlandsch-Duitsche
Kultuurgemeenschap, religie,
landbouw, Nederlandse Landstand,
joden, disrciminatie, anti-joodse
maatregelen, oorlogsinvaliden

Groenendaal J M C

Brochure van de
Economische
Voorlichtingsdienst
over afvalscheiding
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deel 16 van origineel, handgeschreven dagboek van
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van eind oktober en begin november
1941 en bevat (nieuws)berichten en commentaren
betr. gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront en een oproep van
burgemeester Paul Reijmer van Roermond om de
Winterhulp te steunen

1941

Roermond, Maastricht

dagboeken, vrouwen, jeugd, dagelijks
leven, kranten, pers, persberichten,
oostfront, oorlogvoering, kunst,
kunstenaars, werkverschaffing,
schilderkunst, religie, burgemeesters,
landbouw, Nederlandse Landstand,
NSB, WA, redevoeringen, winterhulp,
SS, Nederlandse Unie, distributie

Groenendaal J M C

Brochure van de Bond
zonder Naam (Verbeter
de wereld begin bij je
zelf!), circulaire van de
Nederlandse Unie van
10 oktober 1941
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deel 17 van origineel, handgeschreven dagboek van 1941
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van november 1941 en bevat
(nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront en de strijd in Noord
Afrika, verordening op de Kulturraad en commentaren
erop, bommen op Maastrichtse arbeiderswijk

Roermond, Maastricht

dagboeken, jeugd, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, brochures,
tentoonstellingen, winterhulp,
zeeoorlog, joden, antisemitisme, antijoodse maatregelen, Nederlandsche
Volksdienst, levensmiddelen, voedsel,
muziek, orkesten, horeca, religie, kunst,
cultuur, verordeningen,
bombardementen, oorlogsslachtoffers,
verwoestingen, boeken, bijeenkomsten,
redevoeringen, economie, bedrijven,
VPRO

Brochure van de
NSB'er Max Blokzijl:
"Tik Tak Tik Tak Voor
het te laat is"
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deel 18 van origineel, handgeschreven dagboek van 1941
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van december 1941 en bevat
(nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront en de strijd in Noord
Afrika; Japan, Duitsland en Italië in oorlog met de
Verenigde Staten inclusief de eerste ontwikkelingen
aan de fronten in het verre oosten, het tienjarig
bestaan van de NSB, aankondiging van de invoering
van zinken muntgeld, oprichting Artsenkamer,
burgemeestersbenoemingen in Limburg en de
opheffing van de Nederlandse Unie en het Nationaal
Front

Roermond

dagboeken, vrouwen, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, luchtoorlog,
begrafenissen, bombardementen,
joden, discriminatie, anti-joodse
maatregelen, verordeningen, muziek,
mijnen, luchtoorlog, zeeoorlog, NSB,
redevoeringen, VPRO, bankwezen,
artsen, nazificatie, burgemeesters,
bevolkingspolitiek, Nederlandse Unie,
Nationaal Front, luchtlandingen,
omroep, muntgeld

Brochure met rede van
Adolf Hitler voor de
Duitse Rijksdag op 11
december 1941 (over
de schuld aan de
oorlog van president
Roosevelt), Brochure
"De veertiende
december 1941
beslissend voor de
toekomst van ons volk"
(redevoering van de
NSB-politicus Cornelis
van Geelkerken
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deel 19 van origineel, handgeschreven dagboek van
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van februari en 1 maart 1942 en
bevat (nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront, de strijd in Noord
Afrika en het verre oosten; enquête in Limburg betr.
het volkse lied, Japanse aanval op Nederlands Indië,
uitbreiding van soorten muntgeld en hamsteren van
oud muntgeld, oprichting van de Nederlandse
Kultuurkamer

Roermond

dagboeken, vrouwen, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, redevoeringen, kunst,
cultuur, volkskunde, omroep, religie,
protestantisme, Nederlandsche
Landstand, economie, distributie,
distributiebonnen, levensmiddelen,
voedsel, muziek, schilders, letterkunde,
boeken, winterhulp, nazificatie,
muntgeld, hamsteren,
werkverschaffing, onderwijs, NSB,
NSNAP, zeeoorlog, Nederland Verbond
van Vakverenigingen, vakbeweging,
vakverenigingen

1942
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deel 20 van origineel, handgeschreven dagboek van
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van januari en 1 februari 1942 en
bevat (nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront, de strijd in Noord
Afrika en het verre oosten; Brits bombardement op
Rotterdam

1942

Roermond

dagboeken, jeugd, onderwijs, dagelijks Groenendaal J M C
leven, kranten, pers, persberichten,
oostfront, oorlogvoering, onderwijs,
schaarste, luchtoorlog, persgilde,
theater, film, Germaanse SS,
bombardementen, cultuur, kunst,
levensmiddelen, voedsel,
rantsoenering, geld, zeeoorlog, muziek,
Nederlandsche Kultuurraad,
doodvonnissen, executies, NSB,
Nederlandsche Arbeidsdienst,
redevoeringen,
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Deel 20 van origineel, handgeschreven dagboek van
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van maart en begin april 1942 en
bevat (nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront, de strijd in Noord
Afrika en het verre oosten -o.m. de overgave van de
Nederlandse strijdkrachten op Java en Borneo- ;
benoeming van W. Quadvlieg tot boerenleider in
Limburg, invoering zondagsarbeid in de mijnen,
bezoek NSB-leider Mussert aan Limburg

1942

Roermond

dagboeken, dagelijks leven, kranten,
Groenendaal J M C
pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, Nederlandsche
Kultuurkamer, landbouw, schaarste,
redevoeringen, capitulatie, cultuur,
Nederlandsche Landstand, prijspolitiek,
distributie, rijwielen, mijnen, voedsel,
levensmiddelen, beeldende kunst,
luchtoorlog, zeeoorlog, NSB

Brochure met tips om
zuinig te zijn met
voedsel, textiel,
schoeisel, energie etc.
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deel 21 van origineel, handgeschreven dagboek van 1942
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van april en begin mei 1942 en bevat
(nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront, de strijd in Noord
Afrika en het verre oosten, zondagsarbeid in de
mijnen, intrekking subsidie voor kerken ingetrokken
door burgemeester Paul Reijmer van Roemond en
doodvonnissen bij het Eerste OD-proces

Roermond

dagboeken, dagelijks leven, kranten,
Groenendaal J M C
pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, distributie, bonkaarten,
voedsel, levensmiddelen, textiel,
schoeisel, doodvonnissen, executies,
bevolkingspolitiek, schaarste, mijnen,
cultuur, Nederlandsche Arbeidsdienst,
Nering en Ambacht, luchtoorlog,
bombardementen, prijspolitiek, kunst,
redevoeringen, werkloosheid, arisering,
schilderkunst, schilders,
burgemeesters, tentoonstellingen,
Nederlandsche Arbeidsfront,
doodvonnissen, OD-proces, fraude

Exemplaar van het
driemaandelijks
tijdschrift "de macht
van het kleine" uit april
1942 (45e jaargang 2 B
en C) van de
Christelijke Vereniging
voor de verplegers van
lijders aan vallende
ziekte
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deel 22 van origineel, handgeschreven dagboek van
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van mei en begin juni 1942 en bevat
(nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront, de strijd in Noord
Afrika en het verre oosten, aankondiging van de
verplichte melding ofwel de terugvoering in
krijgsgevangenschap van Nederlandse
(beroeps)officieren; bezoek van de leider van het
Deutsche Arbeitsfront Robert Ley en
Rijkscommissaris Arthur Seyss Inquart aan de
Limburgse mijnstreek (Heerlen), invoering
processieverbod en invoering nieuw papiergeld).
Daarnaast veel aandacht voor de liquidatie van
Reinhard Heydrich in Praag (incl. lofzangen op zijn
persoon) en de voorbereiding van het publiek op te
verwachten represailles tegen de inwoners van het
dorp Lidice.

Roermond, Heerlen,
Maastricht

dagboeken, vrouwen, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, krijgsgevangenen,
officieren, Nederlandse strijdkrachten,
internering, Nederlandsche
Kultuurkamer, distributie, textiel,
mijnen, redevoeringen, kunstenaars,
cultuur, muziek, orkesten, joden,
tijdschriften, jodenster, discriminatie,
anti-joodse maatregelen, beeldende
kunst, NSB, NSDAP, processies,
Nationale Jeugdstorm, bijeenkomsten,
brochures, propaganda

Exemplaar van "het
Joodsche Weekblad" uitgave van den
Joodschen Raad voor
Amsterdam- van 21
mei 1942 (2e jaargang
nr. 7). Exemplaar van
de NSBpropagandabrochure
"Werk en winst"
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deel 23 van origineel, handgeschreven dagboek van 1942
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van juni en de eerste helft van juli
1942 en bevat (nieuws)berichten en commentaren
betr. gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront, de strijd in Noord
Afrika en het verre oosten, opening Limburgse
volkstentoonstelling van beeldende kunsten in het
Dinghuis te Maastricht o.l.v. H. Jelinger, aankondiging
van de Wehrmachtsbefehlshaber in Nederland
Friedrich Christiansen dat hij gijzelaars heeft laten
oppakken n.a.v. de verspreiding van vlugschriften die
tot sabotage en verzet oproepen (dagboek bevat lijst
met de namen van Limburgse gijzelaars),
demonstratie van de Hitlerjugend en de Nationale
Jeugdstorm in Roermond, bekendmaking van
plannen om te komen tot een orkest van
beroepsmusici voor Maastricht

Roermond, Maastricht

dagboeken, dagelijks leven, kranten,
Groenendaal J M C
pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, SS, jeugd, criminaliteit,
religie, Rechtsfront, zeeoorlog, toneel,
NSB, NSDAP, joden, discriminatie, antijoodse maatregelen, beeldende kunst,
propaganda, recht, kunst, letterkunde,
voedsel, levensmiddelen, distributie,
Vrijwilligerslegioen Nederland,
Nederlandsche Landstand,
tentoonstellingen, landbouw, gijzelaars,
sabotage, verzet, pamfletten, illegale
pers, bijeenkomsten, Hitlerjugend,
NationaleJeugdstorm, Nederlandsch
Arbeidsfront, Nederlandsche
Kultuurraad, onderwijs, schilderkunst,
prijspolitiek, muziek, orkesten

Brochure "Het
Nederlandsche
Arbeidsfront",
geschreven door de
NSB'er Henk
Woudenberg, leider
van het Nederlandsch
Arbeidsfront. Zendbrief
aan de katholieke
geestelijkheid der
wereld van de Poolse
prelaat Stanislaw
Trzeciak over "Het
Joodsche vraagstuk in
het licht der Christelijke
ethiek".

1942
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deel 24 van origineel, handgeschreven dagboek van 1942
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van eind juli, augustus en begin
september 1942 en bevat (nieuws)berichten en
commentaren betr. gebeurtenissen in binnen- en
buitenland: o.a. ontwikkelingen aan het oostfront, de
strijd in Noord Afrika en het verre oosten, redevoering
door burgemeester Paul Reijmer van Roermond
tijdens bijeenkomst van de Nederlandsch-Duitse
Kultuurgemeenschap in Roermond en bezoek NSBleider Mussert aan Limburg

Roermond

dagboeken, vrouwen, jeugd, dagelijks
leven, kranten, pers, persberichten,
oostfront, oorlogvoering, metalen,
verordeningen, muziek, orkesten,
Nederlandsche Kultuurkamer,
landbouw, voedsel, levensmiddelen,
rantsoenering, energie,
nationaalsocialisme, opleidingen,
luchtoorlog, CCD, toneel, volkscultuur,
religie, Vrijwilligerslegioen Nederland,
beeldende kunst, duiven, postduiven,
schilderkunst, luchtoorlog,
redevoeringen, tentoonstellingen,
surrogaten, zeeoorlog, NederlandschDuitsche Kultuurgemeenschap,
distributie, NSB, sabotage, onderwijs,
doodvonnissen, joden,
overlijdensadvertenties

Groenendaal J M C
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deel 25 van origineel, handgeschreven dagboek van 1942
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van september en oktober 1942 en
bevat (nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront (veel berichten over
de strijd om Stalingrad), de strijd in Noord Afrika en
het verre oosten, toenemende maatregelen tegen
joden en berichten over straffen n.a.v. hulp aan
joodse onderduikers en bombardement op Geleen en
de staatsmijn Maurits

Roermond

dagboeken, vrouwen, jeugd, dagelijks
Groenendaal J M C
leven, kranten, pers, persberichten,
oostfront, oorlogvoering, voedsel,
levensmiddelen, rantsoenering,
distributie, religie, muziek, Nationale
Jeugdstorm, NSB, NSNAP,
redevoeringen, doodvonnissen, joden,
hulpverlening, verzet, joodse
onderduikers, boeken, letteren,
verboden, zeeoorlog, financiën,
Nederlandsche Kultuurkamer, Rode
Kruis, WA, mijnen, bombardementen,
sabotage, gijzelaarsNederlandsche
Arbeidsfront, metalen, opvoeding,
onderwijs, Nederlandsche Volksdienst,
Winterhulp, tentoonstellingen, kunst,
heemkunde
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deel 26 van origineel, handgeschreven dagboek van 1942
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van eind oktober en de eerste helft
van november 1942 en bevat (nieuws)berichten en
commentaren betr. gebeurtenissen in binnen- en
buitenland: o.a. ontwikkelingen aan het oostfront (veel
berichten over de strijd om Stalingrad), de strijd in
Noord Afrika en het verre oosten, formulieren
benodigd om krijgsgevangenen een pakket te mogen
sturen, 33 Roermondse joden op 10 november uit hun
huizen gehaald en op 11 november op transport
gesteld en brief waarin melding wordt gemaakt van
een in Polen omgekomen jodin uit Scheveningen

Roermond

dagboeken, vrouwen, jeugd, dagelijks
Groenendaal J M C
leven, kranten, pers, persberichten,
oostfront, oorlogvoering, financiën,
distributiebonnen, zeeoorlog, duikboten,
voedesel, levensmiddelen,
ziekenfondsen, doodvonnissen, verzet,
branden, Wehrmacht, Nederlandsche
Kultuurkamer, NSB, beurswezen,
krijgsgevangenen, joden,
jodenvervolging, deportaties,
Nederlandsche Arbeidsdienst,
moordpartijen, film
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deel 27 van origineel, handgeschreven dagboek van 1942
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van midden november 1942 en begin
december 1942 en bevat (nieuws)berichten en
commentaren betr. gebeurtenissen in binnen- en
buitenland: o.a. ontwikkelingen aan het oostfront (veel
berichten over de strijd om Stalingrad), de eindfase
van de strijd in Noord Afrika (krantenkop: "Hoe N.Afrika in handen der geallieerden viel") en het verre
oosten, vordering van klokken en klokkenspelen en
Brits bombardement op Eindhoven

Roermond

dagboeken, jeugd, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, volkscultuur,
tentoonstellingen, doodvonnissen,
politie, Nederlandsche Kultuurkamer,
letterkunde, zeeoorlog,
gezondheidszorg, aankondiging
invoering legitimatieplicht per 1 januari
1943, verordeningen,
identiteitspapieren, metalen, klokken,
klokkenroof, bombardementen,
bedrijfsleven, evacuaties, ontruimingen
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deel 28 van origineel, handgeschreven dagboek van 1942, 1943
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van midden december 1942 tot begin
januari 1943 en bevat (nieuws)berichten en
commentaren betr. gebeurtenissen in binnen- en
buitenland: o.a. ontwikkelingen aan het oostfront (veel
berichten over de strijd om Stalingrad), de eindfase
van de strijd in Noord Afrika en de strijd in het verre
oosten, gevolgen van het bombardement op
Eindhoven, klokkenroof in Roermond, verslag van het
verblijf in het krijgsgevangenkamp in Stanislau (ook
wel Stalag 371 in toenmalig Polen) door een
Nederlandse officier en een even curieus als
leugenachtig citaat uit het "Hamburger Fremdenblatt"
over de 'schandalige behandeling van joden door
Nederlandse burgers' en de voorbeeldige behandeling
van deze slachtoffers door de Wehrmacht

Roermond

dagboeken, jeugd, vrouwen, dagelijks
Groenendaal J M C
leven, kranten, pers, persberichten,
oostfront, oorlogvoering,
bombardementen, oorlogsslachtoffers,
NSB, krijgsgevangenen, gedetineerden,
krijgsgevangenkampen, politie,
staatspolitie, verordeningen, joden,
jodenvervolging, propaganda, film,
zeeoorlog, duikboten, heemkunde,
schilderkunst
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deel 29 van origineel, handgeschreven dagboek van 1943
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van januari en de eerste helft van
februari 1943 en bevat (nieuws)berichten en
commentaren betr. gebeurtenissen in binnen- en
buitenland: o.a. ontwikkelingen aan het oostfront (veel
berichten over de eindfase van de strijd om
Stalingrad. Het kantelpunt in de propagandistische en
positieve berichtgeving wordt op 23 januari 1943
bereikt als voor het eerst sprake is van ongunstige
omstandigheden en een van alle kanten aanvallende
vijand), de eindfase van de strijd in Noord Afrika en
de strijd in het verre oosten, de invoering van het
politiestandrecht, aanslag op de SS'er Hendrik
Seyffardt (boegbeeld van het Vrijwilligerslegioen
Nederland), verschijning van de brochure "Het eigen
recht van het staatsgezag" door de burgemeester van
Roermond Paul Reijmer

Roermond

dagboeken, jeugd, vrouwen, dagelijks
leven, kranten, pers, persberichten,
oostfront, oorlogvoering, beurswezen,
financiën, letterkunde, toneel, cultuur,
standrecht, WA, bewaking, sabotage,
zeeoorlog, voedsel, levensmiddelen,
rantsoenering, landbouw, schilders,
schilderkunst, Nederlandsche
Arbeidsdienst, opleidingen,
propaganda, muziek, orkesten,
aanslagen, Vrijwilligerslegioen
Nederland, SS, Atlantik Wall,
brochures, capitulatie
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deel 30 van origineel, handgeschreven dagboek van 1943
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van de tweede helft van februari,
maart en de eerste helft van april 1943 en bevat
(nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront, de laatste fase van
de strijd in Noord Afrika en de strijd in het verre
oosten, reactie van de NSB op de herderlijke brief van
21 februari waarin de Jodenvervolging en de
deportatie van arbeiders naar Duitsland wordt
veroordeeld, instelling van de Landwacht (niet
geüniformeerde met jachtwapens uitgeruste NSB'ers
die eenvoudige politietaken verrichtten), aanslag met
dodelijke afloop op de NSB-kringleider van MiddenLimburg en burgemeester van Baexem Willibrord
Hetterscheid, bombardement op Rotterdam (en lijst
van slachtoffers), afkondiging van de
loyaliteitsverklaring voor studenten

Roermond

dagboeken, jeugd, vrouwen, dagelijks
Groenendaal J M C
leven, kranten, pers, persberichten,
oostfront, oorlogvoering, tewerkstelling,
scholieren, scholen, studenten,
dwangarbeid, bombardementen,
oorlogsslachtoffers, zeeoorlog,
duikboten, bisschoppen, katholieke
kerk, herderlijke brieven, joden,
jodenvervolging, deportaties,
dwangarbeiders, SS, opleidingen,
omroep, NSKK, onderwijs,
wetenschappen, religie, Landwacht,
bedrijven, financiën, economie, voedsel,
levensmiddelen, distributie,
Nederlandsche Arbeidsfront,
aanslagen, verzet, liquidaties, Atlantik
Wall, loyaliteitsverklaring, joodse
onderduikers, straffen, NSB,
doodvonnissen, arbeidsinzet
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deel 31 van origineel, handgeschreven dagboek van 1943
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van de tweede helft van april, mei en
de eerste helft van juni 1943 en bevat
(nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront, de laatste fase van
de strijd in Noord Afrika (overgave in bericht van 14
mei 1943) en de strijd in het verre oosten, bezoek
NSB-leider Anton Mussert en Rijkscommissaris
Arthur Seyss Inquart aan Limburg (Heerlen),
aankondiging van de terugvoering in
krijgsegvangenschap van de Nederlandse militairen,
afkondiging politiestandrecht en doodvonnissen,
overlijdenskaart van de n.a.v. de April-Meistaking
gefusilleerde Han Boogerd, verplichte inlevering van
radio's, oproep voor aanmelding voor de arbeidsinzet,

Roermond

dagboeken, jeugd, vrouwen, dagelijks
leven, kranten, pers, persberichten,
oostfront, oorlogvoering, zeeoorlog,
duikboten, voedsel, levensmiddelen,
rantsoenering, distributie,
distributiebonnen, nationaalsocialisme,
muziek, Nederlandse strijdkrachten,
militairen, krijgsgevangenen, AprilMeistaking, stakingen, standrecht,
doodvonnissen, arbeidsinzet,
dwangarbeid, NSKK, radio,
radiotoestellen, loyaliteitsverklaring,
capitulatie, onderwijs, razzia's, joden,
jodenvervolging, deportaties,
luchtoorlog, bombardementen,
luchtaanvallen, muziek, opera,
postzegels

Groenendaal J M C

Groenendaal J M C, Boogerd Han

exemplaar van de
loyaliteitsverklaring voor
studenten
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deel 32 van origineel, handgeschreven dagboek van 1943
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van de tweede helft van juni, juli en
de eerste week van augustus 1943 en bevat
(nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront (met name de strijd
rond Koersk en Orel), de strijd in het verre oosten en
de opening van een nieuw front op Sicilië; oproepen
voor de arbeidsinzet, bombardement op Amsterdam,
invoering nieuwe postzegels, aftreden Mussolini,
strookjes van zwart papier en zilverpapier die op 29
juli boven Roermond werden afgeworpen door
Engelese bommenwerpers, beëdiging van een
eenheid Landwachters in Weert in bijzijn van
hooggeplaatse nationaalsocialisten, strafmaatregelen
n.a.v. verzetsacties als overvallen op
distributiekantoren

Roermond, Weert

dagboeken, jeugd, vrouwen, dagelijks
Groenendaal J M C
leven, kranten, pers, persberichten,
oostfront, oorlogvoering, zeeoorlog,
duikboten, voedsel, levensmiddelen,
textiel, rantsoenering, distributie,
distributiebonnen, fondsen, Fonds voor
Bijzondere Nooden, arbeidsinzet,
dwangarbeid, financiën, economie,
verlofgangers, religie, protestantisme,
communisten, doodvonnissen, verzet,
illegale pers, Landwacht, SS, Atlantik
Wall, redevoeringen, NSB, landbouw,
studenten, postzegels, joden,
jodenvervolging, executies,
artsenverzet, krijgsgevangenen,
concentratiekampen, Landwacht, SS,
verzet, illegaliteit, overvallen
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deel 33 van origineel, handgeschreven dagboek van
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van augustus, september en begin
oktober 1943 en bevat (nieuws)berichten en
commentaren betr. gebeurtenissen in binnen- en
buitenland: o.a. ontwikkelingen aan het oostfront, de
strijd in het verre oosten, op Sicilië en het zuiden van
het Italiaans vasteland (Calabrië); overgave van Italië

1943

Roermond

dagboeken, jeugd, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, zeeoorlog, duikboten,
kunst, tentoonstellingen, distributie,
schaarste, luchtoorlog,
bombardementen, luchtaanvallen,
voedsel, levensmiddelen,
voedselvoorziening, burgemeesters,
aanslagen, capitulatie, landbouw, NSB,
redevoeringen, joden, anti-joodse
maatregelen, postzegels
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deel 34 van origineel, handgeschreven dagboek van 1943
de protestants-christelijke schilderes Jeanne M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van midden oktober tot midden
november 1943 en bevat (nieuws)berichten en
commentaren betr. gebeurtenissen in binnen- en
buitenland: o.a. ontwikkelingen aan het oostfront
(nederlagen en terugtrekken worden uitgelegd binnen
het taktische kader van 'elastisch verdedigen', een
term uit de Eerste Wereldoorlog), de strijd in het verre
oosten en Zuid-Italië

Roermond

dagboeken, jeugd, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, redevoeringen,
luchtoorlog, bombardementen,
oorlogsslachtoffers, postzegels, SS,
Germaanse SS, Landwacht, NSB,
verzet, illegaliteit, doodvonnissen,
executies, onderwijs, Arbeidsdienst,
voedsel, levensmiddelen, textiel,
schaarste, distributie, krijgsgevangenen
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deel 35 van origineel, handgeschreven dagboek van
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van midden november tot midden
december 1943 en bevat (nieuws)berichten en
commentaren betr. gebeurtenissen in binnen- en
buitenland: o.a. ontwikkelingen aan het oostfront en
de strijd in het verre oosten en Zuid-Italië; opening
van een vestiging van de Nederlandsche
Kultuurkamer in Maastricht

1943

Roermond, Maastricht

dagboeken, jeugd, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, muziek, onderwijs,
Germaanse SS, Nederlandsche
Kultuurkamer, distributie, luchtoorlog,
partizanen, luchtaanvallen,
bombardementen, redevoeringen,
NSB, WA, religie, protestantisme,
Landwacht, SS
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deel 36 van origineel, handgeschreven dagboek van
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van midden december 1943 tot
midden januari 1944 en bevat (nieuws)berichten en
commentaren betr. gebeurtenissen in binnen- en
buitenland: o.a. ontwikkelingen aan het oostfront en
de strijd in het verre oosten en Zuid-Italië; artikel met
de titel "Ongezond nationalisme in Limburg?"

1943, 1944

Roermond

dagboeken, jeugd, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, propaganda,
redevoeringen, schaarste,
distributiebonnen, luchtaanvallen,
bombardementen, overvallen, verzet,
illegaliteit, NSB, postzegels, zeeoorlog,
duikboten, letterkunde, financiën,
economie, Radio Oranje, SDAP,
Atlantik Wall, bonkaarten,
doodvonnissen, executies,
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deel 37 van origineel, handgeschreven dagboek van 1944
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van midden januari en februari 1944
en bevat (nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront en de strijd in het
verre oosten en Zuid-Italië (o.a. rond het klooster
Monte Casino): zware bombardementen op steden in
het Oosten van Nederland (Nijmegen, Enschede en
Arnhem)

Roermond

dagboeken, jeugd, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, doodvonnissen,
executies, radio Oranje, evacuaties,
Rijksduitsers, Bombengeschädigten,
distributiebonnen, dwangarbeid,
brieven, luchtoorlpog,
bombardementen, politie, Landwacht,
krijgesgevangenen,
krijgsgevangenkampen, muziek, opera,
katholicisme, communisme, Ss,
opleidingen, NSB, zeeoorlog, kamp
Vught, Rode Kruis, postzegels,
gevangenen

strookjes van zwart
papier en zilverpapier
die op 29 juli boven
Roermond werden
afgeworpen door
Engelese
bommenwerpers
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deel 38 van origineel, handgeschreven dagboek van 1944
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van 28 februari tot midden april 1944
en bevat (nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront en de strijd in het
verre oosten en Zuid-Italië (o.a. rond het klooster
Monte Casino), installatie van de NSB'er Jozef
Lodewijk Lensing als burgemeester van Roermond,
ontruimingen in Zeeland

Roermond

dagboeken, jeugd, dagelijks leven,
Groenendaal J M C, Lensing Jozef
kranten, pers, persberichten, oostfront, Lodewijk
oorlogvoering, luchtoorlog,
bombardementen, schoeisel,
levensmiddelen, distributie,
distributiebonnen, postzegels,
voedselvoorziening, Nationale
Jeugdstorm, volksgezondheid,
ziekenfondsen, artsen, rantsoenering,
evacuaties, brieven, protestantisme,
burgemeesters, zwarthandel
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deel 39 van origineel, handgeschreven dagboek van 1944
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat grotendeels uit
krantenknipsels van midden april tot midden juli 1944
en bevat (nieuws)berichten en commentaren betr.
gebeurtenissen in binnen- en buitenland: o.a.
ontwikkelingen aan het oostfront, de strijd in het verre
oosten en Zuid en Midden-Italië en de strijd aan het
nieuwe front in Normandië; toename van het aantal
doodvonnissen tegen verzetsstrijders in Nederland,
als gevolg van de invasie in Normandië doen talrijke
geruchten over geallieerde landingen in of in de buurt
van Nederland de ronde (toenemende onrust onder
de bevolking), mededeling van dagboekauteur Jeanne
Groenendaal dat ze haar knip- en plakwerk voor het
dagboek moet staken wegens papierschaarste

Roermond, Maasniel,
Posterholt, Swalmen,
Tegelen, Vlodrop

dagboeken, jeugd, dagelijks leven,
Groenendaal J M C
kranten, pers, persberichten, oostfront,
oorlogvoering, levensmiddelen,
rantsoenering, doodvonnissen,
executies, Z-kaarten actie, zeeoorlog,
luchtoorlog, communisten, verzet,
illegaliteit, sabotage, distributie,
protestantisme, NSB, religie,
postzegels, studenten, dwangarbeid,
dwangarbeiders, bombardementen,
oorlogsschade, oorlogsgeweldschade,
geruchten, invasie, schilders,
tentoonstellingen, krijgsgevangenen, ,
schaarste
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deel 40 van origineel, handgeschreven dagboek van 1944
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat hoofdzakelijk uit een
uitvoerige beschrijving van gebeurtenissen in en rond
Roermond van begin augustus tot midden november
1944. Bevat o.a. citaten uit brieven van Nederlanders
in Duitsland; toenemende bedrijvigheid van de
bezetter in Roermond; talrijke razzia's door de SiPo
en SD uit Maastricht en de Ordungs- of Grüne Polizei
op jongeren en onderduikers, arrestatie van Leo
Moonen (secretaris van de Roermondse bisschop),
begrafenis slachtoffers van het bombardement op
Maastricht, beschieting vanuit de lucht van een
munitietrein bij Vlodrop en locomtieven op de
Maasbrug bij Buggenum, bommen op
spoorverbindingen bij Swalmen en Sittard, massale
terugtocht Duitse miltairen en vluchtende Belgen
(collaborateurs), vluchtende Nederlandse
collaborateurs (o.a. de burgemeester en de
Commissaris der Provincie), gebeurtenissen op Dolle
Dinsdag, luchtalarm en beschietingen, aanvoer
versterkingen door Duitsers, inlijving gebied op de
oostelijke Maasoever bij Duitsland, begin van het
'schanzen', komst Oost-Europese dwangarbeiders
om te graven, begin operatie Market Garden,
ontruiming Kapellerlaan, NSB'er Jacobus Weijnen
(tijdelijke) nieuwe burgemeester van Roermond,
doortocht grote aantallen Duitse parachutisten,
opblazen kerktorens in de dorpen rond Roermond,
dubbele moord door Duitsers in Maasniel,
toenemende omvang Duitse plunderwoede en
veeroof, bombardement op Roermonds station en

Roermond, Maastricht,
Herkenbosch, Vlodrop,
Buggenum, Swalmen,
Sittard, Geleen, Maastricht

dagboeken, avondklok, cultuur, staking, Groenendaal J M C
luchtoorlog, bombardementen, brieven,
onderduikers, razzia's, SiPo en SD
Maastricht, muziek, verboden, jazz,
letterkunde, inkwartiering, woningen,
vorderingen, verdedigingswerken,
graafwerk, schanzen, tankgrachten,
luchtalarm, beschietingen, munitie,
brandstoffen, Belgen, collaborateurs,
Dolle Dinsdag, plunderingen,
alcoholische dranken, rijwielen, roof.
fronttijd, levensmiddelen, economie,
vrouwen, inbeslagnemingen,
begrafenissen, bevrijding, operatie
Market-Garden, rantsoenering,
distributie, distributiebonnen,
krijgsgevangenen, Amerikaanse
strijdkrachten, artillerie, parachutisten,
kerken, kerktorens, Sprengkommando,
moordpartijen, watervoorziening,
elektriciteit, veeroof, huiszoekingen,
kerkrazzia 8 oktober 1944,
Ordnungspolizei, Grüne Polizei,
deportaties, treinen, spoorwegen,
pamfletten, bruggen, burgerbevolking,
oorlogsslachtoffers

Exemplaar van "De
Nieuwe Koerier"
(dinsdag 12 september
1944) en het blad
"Wacht im Westen"
van 5 september 1944
waarin een oproep van
generaalveldmaarschalk Walter
Model aan de soldaten
aan het westelijk front.
Luchtpamflet van 18
oktober 1944
"Nachrichten für Alle"
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deel 41 van origineel, handgeschreven dagboek van 1944, 1945
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit (laatste) deel bestaat hoofdzakelijk uit
een uitvoerige beschrijving van gebeurtenissen in en
rond Roermond (incl de gedwongen evacuatie naar
Friesland) van midden november 1944 tot mei 1945.
Bevat o.a. een beschrijving van de Duitse roof- en
plunderzucht, aanhoudende artilleriebeschietingen,
waterschaarste ondervangen door regenpijpen af te
tappen bij regenval, toenemende dreiging in november
en december dat Roermond geëvacueerd zal worden
en pogingen om die dreiging af te wenden, arrestaties
van geestelijken, excutie van 13 ondergedoken
Roermondse mannen gevolgd door de deportatie van
bijna 2700 mannen richting Elmpt en Dülken, bevel
om te evacueren (18 januari 1945) gevolgd door
moeizame evacutietocht vanuit de sterk vervuilde
eiermijn in Roermond naar een smerige, als
doorgangskamp ingerichte steenfabriek in het Duitse
grensplaatsje Brüggen. Na een kort verblijf bij
particulieren in het nabijgelegen Lüttelbracht, wordt de
evacuatietocht per trein (in veewagons) voortgezet.
Via Wesel in de Nederrijnse Laagvlakte, Gronau
Enschede en Almelo wordt de eindbestemming
Zwolle bereikt. Op 29 mei volgt de terugkeer naar
Roermond

Roermond, Elmpt, Dülken,
Brüggen, Lüttelbracht,
Wesel, Enschede, Almelo,
Zwolle

dagboeken, fronttijd, parachutisten,
Groenendaal J M C, Sars Adriaan,
terreur, razzia's, beschietingen, munitie, Hoogendijk Herman Charles Joseph,
granaatvuur, Britse strijdkrachten,
Matthaeas Ulrich
kelderleven, bevrijding, roof, plundering,
diefstal, voedsel, levensmiddelen,
razzia's, huiszoekingen, brandstoffen,
schaarste, watervoorziening, avondklok,
evacuatie, Duitse strijdkrachten,
distributie, ziekenhuizen, ziekenzorg,
inkwartiering, Sprengkommando,
arrestaties, persoonsbewijzen,
deportatie, dwangarbeid, treinen,
spoorwegen, repatriëring
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deel 42 van origineel, handgeschreven dagboek van 1940 - 1945
de protestants-christelijke schilderes Jeane M. C.
Groenendaal uit de Charles Ruysstraat 34 in
Roermond. Dit deel bestaat uit een overzicht van de
inhoud van haar oorlogsdagboek en een overzicht van
krantenkoppen uit het Algemeen Handelsblad en een
beschrijving in telegramstijl van gebeurtenissen in en
rond Roermond over de periode midden juni 1944 tot
augustus 1945. Bevat verder enige informatie over de
verblijfsperiode van de dagboekschrijfster in Zwolle en
bevrijdingsdata van een aantal plaatsen in binnen- en
buitenland

Roermond, Zwolle

dagboeken, kranten, evacuatie, fronttijd, Groenendaal J M C
repatriëring, bevrijding
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stukken betr. de fusillering van dertien ondergedoken 1944
inwoners van Roermond en een Pool op 26 december
1944 door manschappen van het 1e bataljon onder
bevel van majoor Ulrich Matthaeas) van het 24e
Duitse parachutistenregiment. Bevat o.a. een
beschrijving van de kleding van de gefusilleerden,
verhoren en getuigenverklaringen, ontdekkng van het
massagraf en een kleiner graf bij Elmpt op 27
augustus 1947, schriftelijke verklaring uit 1946 van
Ulrich Matthaeas, (afschriften van) krantenartikelen
over de fusillade en de herbegrafenis van de
slachtoffers in september 1947, personalia van de
slachtoffers den lokatieschets van het massagraf.
Voor meer informatie over het verrraad van deze
vermoorde onderduikers zie: toegangsnummer 2008,
inv. nrs. 114 en 115 (Politieke Opsporingsdienst afd.
Roermond)

Roermond, Elmpt

moordpartijen, executies,
Matthaes Ulrich, Verrstappen
doodvonnissen, parachutisten,
Dieudonnee
onderduikers, verraad, verhoren,
massagraven, kranten, pers,
begrafenissen, personalia, identificatie,
bidprentjes,
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speciale editie van dagblad "De Limburger" en het
1940 - 1994
"Limburgs Dagblad van resp. 6 en 10 september
1994 n.a.v. 50-jarige herdenking van de bevrijding.
Bevat uiteenlopende artikelen over onderwerpen uit de
bezettingsjaren, de bevrijding en naoorlogse
ervaringen. Enkele bisschoppelijke (protest)brieven,
dagboeknotities van 10 en 11 september 1944 door
NN, programma H. Mis van kerstmis 1944, originele
bekendmaking dd. 29 januari 1944 van
Rijkscommissaris Seyss Inquart betr. richtlijnen aan
de bevolking mocht het tot oorlogshandelingen
komen. Processen verbaal van verhoor van Wilhelm
Heinrich Lorenzen en Jacobus Petrus Johannes
Weijnen (beide waren kort tijd burgemeester van
Roermond na de inlijving bij Duitsland op 7 september
1944 en hun verklaringen hebben betrekking op die
periode)

Roermond

bevrijding, kranten, bezetting,
Lorenzen Wilhelm Heinrich, Weijnen
naoorlogse periode, Limburger Koerier, Jacobus Petrus Johannes
Limburgs Dagblad, inlijving,
dagboeken, voorschriften,
bekendmakingen, burgemeesters,
verhoren, NSDAP, NSB, dwangarbeid,
graafwerk, schanzen, tankgrachten,
verdedigingswerken, alcoholische
dranken, Ordnungspolizei, Grüne
Polizei, razzia's

Bulletin van de
Limburger Koerer
waarin de terugvoering
in krijgsgevangenschap
van de Nederlandse
militairen wordt
bekendgemaakt (29
april 1943); originele
bekendmaking dd. 29
januari 1944 van
Rijkscommissaris
Seyss Inquart betr.
richtlijnen aan de
bevoling mocht het tot
oorlogshandelingen
komen
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map met talrijke processen verbaal, verklaringen en
1942 - 1947
(uitvoerige) rapporten en verslagen betr. hulpverlening
aan bemanningsleden van neergehaalde geallieerde
toestellen en uit Duitse detentie ontsnapte Franstalige
krijgsgevangenen in de regio Roermond (inclusief
verbindingen met Twente). (onvolledige) Lijst met de
namen van 35 hulpverleners aan krijgsgevangenen en
piloten die in de gevangenis of in een
concentratiekamp terecht kwamen. (onvolledige) Lijst
met de namen van 24 hulpverleners aan
krijgsgevangenen en piloten die om het leven zijn
gekomen. Per gemeente (Limburg) gerangschikte
namenlijsten van helpers van piloten en Franstalige
krijgsgevangenen (soms met toevoeging van het
aantal geholpen vluchtelingen). NB. Omdat deze
bronnen na de oorlog zijn opgemaakt, zijn de
vermelde aantallen geholpen vluchtelingen
onbetrouwbaar. Er is sprake van kwantitatieve
overdrijving.
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map bevat diverse stukken betr. de evacuatie van
1944 - 1945
Roermond in januari en februari 1945. O.a. een kort,
anoniem verslag van de fronttijd, de evacuatiedreiging
en de evacuatie; een geschiedenis door NN
(vermoedelijk een geestelijke die nauw verbonden was
aan het bisdom) van de fronttijd, het optreden van een
Duits parachutistenbataljon onder bevel van Ulrich
Matthaeas en de executie van veertien onderduikers
rond Kerst 1944, de deportatie van 2700
Roermondenaren naar Duitsland, de rol van het
bisdom Roermond en pogingen om de dreigende
evacuatie af te wenden, uitvoering en verloop van de
evacuatie en het verblijf in Noord-Nederland. Gedicht
"Limburg in ballingschap". Chronologisch overzicht
van de fronttijd, evacuatie en een balans van
viereneenhalf jaar bezetting. Kort verslag van de
deportatie naar Duitsland van 2700 Roermondenaren
op 30 december 1944. Evacuatie bevel en richtlijnen
voor de bevolking van 19 januari 1945
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map bevat diverse stukken betr. het verblijf van de
1945 - 1946
geëvacueerde Limburgers in de drie Noordelijke
provincies (januari - mei/juni 1945). O.a. gedichten,
week- en dagrapporten van de medische dienst;
adreslijsten; overzicht parochies in Noord-Nederland;
getalsmatige overzichten van Limburgse vluchtelingen
in de drie Noordelijke provincies; diverse formulieren,
losse berichten, afbakening en toewijzing
werkgebieden van katholieke geestelijken, brieven,
correspondentie, amusement, kaarten en getekende
plattegronden; voorbeeld van naoorlogse -door het
bisdom Roermond georganiseerde- schriftelijke
enquête betr. het verloop van de verblijfsperiode in
Noord Nederland die werd voorgelegd aan alle
meegeëvacueerde Limburgse geestelijken; enkele
exemplaren van "Het Nieuwsblad van Friesland" van
februari 1945; opbouw van een katholieke zuil,
dankbetuigingen voor de goede opvang van de
Limburgse vluchtelingen; overzicht per gemeente van
geëvacueerde inwoners van Roermond

Roermond, Hengelo, Arcen,
Velden, Bergen, Venlo,
Baarlo, Blerick, Broekhuizen,
Grubbenvorst, Meerlo,
Tienray, Sevenum, Haelen,
HorstMaasbracht, Maasbree,
margraten, Helden, Meijel,
Kessel, Belfeld, Tegelen,
Reuver, Beesel, Swalmen,
Maasniel, Roermond,
Hoensbroek, Horn, Baexem,
Heythuysen, Neer,
Buggenum, Hunsel, Kelpen,
Neeritter, Ittervoort, Grathem,
Wessem, Thorn, Heel,
Panheel, Beegden, Venlo,
Venray, Weert, Stramproy,
Tungelroy, Swartbroek,
Melick, Herkenbosch, St.
Odiliënberg, Posterholt,
Vlodrop, Echt, Ohé en Laak,
Stevensweert, Herten, Linne,
Sittard, Susteren,
Grevenbicht, Obbicht,
Geleen, Berg aan de Maas,
Urmond, Beek, Elsloo, Nuth,
Puth, Schinnen, Oirsbeek,
Schinveld, Spaubeek,
Spekholzeheide, Voerendaal,
Heerlen, Kerkrade,
Simpelveld, Schaesberg,
Terwinselen, Eygelshoven,
Nieuwenhagen,
Heer, Wylre,
Roermond,
Brüggen,
Leeuwarden

Leeuwarden, Roermond

krijgsgevangenen, Franse
krijgsgevangenen, Franstalige
krijgsgevangenen, hulpverlening,
verzet, illegaliteit, piloten, pilotenhulp,
vluchtroutes, naoorlogse periode,
arrestaties, gevangenen,
gevangenissen, concentratiekampen

Bronckhorst Johannes Henricus
Marinus, Silkens Henricus Albertus
Hubertus, Melis Gerardus Jacobus,
Melis Henricus Ruthgerus, Steemers
Johannes Jacobus Josephus,
Roosjen Remco, Verbruggen
Franciscus Wilhelmus, Ass Joseph
Antonius Albertus van, Bouman
Martinus Antonius, Knabben Peter

evacuatie, Duitse strijdkrachten,
Matthaeas Ulrich
parachutisten, miltairen, terreur,
razzia's dwangarbeid, graafwerk,
schanzen, fronttijd, bombardementen,
beschietingen, verwoestingen,
oorlogsslachtoffers, oorlogsmisdaden,
onderduikers, executies, moordpartijen,
deportaties, bisdom Roermond,
geestelijken, doorgangskampen,
treinen, spoorwegen

evacuatie, gezondheidszorg, medische
verzorging, vluchtelingen, geestelijken,
zielzorg, religie, katholieke kerk,
bisdom, bisschoppen, brieven,
amusement, plattegronden, onderzoek,
kranten, onderwijs, protestantisme,
zuilen, gemeenten

foto van geëvacueerde
nonnen en enkele leken
ergens in Noord
Nederland (bijschrift,
plaats en datum
ontbreken). Mogelijk
betreft het Ursulinen in
Sneek
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lijsten van niet geëvacueerde inwoners van Bergen,
1944 - 1945, 1954
Beesel en Reuver, overzicht van overleden Limburgse
geëvacueerden: overzicht van tijdens de evacuatie
gewond geraakte en omgekomen Limburgers; brief
dd. 8 maart 1945 van bisschop Lemmens aan de
meegeëvacueerde priesters, verslag door een
geestelijke van gebeurtenissen rond het
redemptoristenklooster aan de
Kapellerlaan/Heinsbergerweg en het bisschoppelijk
paleis in Roermond vanaf september 1944 tot en met
de zware evacuatietocht in januari 1945; kritiek op het
dagboek van gemeentearchivaris Cees Kokke van
Venlo betr. het contact tussen burgemeester Jo
zanders van Venlo en het bisdom inzake de
dreigende evacuatie; vraaggesprekken met Sef
Frantzen en mr. Theo Peters betr. hun pogingen de
evacuatie af te wenden; overzicht slachtoffers van de
bij het Duitse Dingden beschoten evacuatietrein,
diverse (kopieën van) brieven waarin verslag wordt
gedaan van de evacuatie en wat eraan vooraf ging;
kroniek van gebeurtenissen in het St. Rochus
ziekenhuis in Brüggen met de nadruk op de periode
oktober 1944 tot maart 1945; anoniem verslag van de
evacuatie van Roermond en de fronttijd die er aan
vooraf ging (inclusief enkele opmerkingen over het
verblijf in Noord-Nederland en de terugkeer),
herinneringen aan de fronttijd (herfst 1954)

Roermond, Bergen, Beesel,
Reuver, Leeuwarden,
Dingden, Brüggen, Venlo

evacuatie, overledenen, gewonden,
Held Willy, Peters Theo, Frantzen
bisschoppen, brieven, correspondentie, Jozef W H
zielzorg, voedselvoorziening, voedsel,
levensmiddelen, rantsoenering,
graafwerk, schanzen, dwangarbeid,
razzia's, Ordnungspolizei, Grüne
Polizei, fronttijd, geestelijken, explosies,
aanslagen, terreur, huiszoekingen,
arrestaties, parachutisten, militairen,
Duitse strijdkrachten, diefstal, roof,
alcoholische dranken, NSB, verraad,
deportaties, religie, artillerie,
beschietingen, granaatvuur, treinen,
spoorwegen, oorlogsslachtoffers,
ziekenhuizen, ziekenzorg, verpleging,
repatriëring, terugkeer, naoorlogse
periode, herdenkingen, herinneringen
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lijsten met namen van geévacueerde Limburgers en
1944 - 1945
hun verblijfplaats in Noord Nederland, lijst dd. 27
maart 1945 van niet geëvacueerde inwoners van
Roermond (het gaat om vele duizenden personen);
voorlopige lijst van honderden, uit Duitsland
teruggekeerde inwoners van Roermond (onder hen
bevinden zich een aantal op 30 december 1944
gedeporteerde mannen en enkele vrouwen); lijst van
gemeentepersoneel (zonder datum); lijst dd. 1 januari
1944 van medische beroepen en drogisten; lijsten van
Roermondse repatrianten die zich resp. op 30 april, 1
mei en 4 mei 1945 hebben gemeld; résumé (titel 'De
fles') door Gerard Verlinden, rechercheur bij de
Politieke Rechereche Roermond, betr. de
voorgeschiedenis en het wangedrag van een bataljon
Duitse parachutisten onder commando van majoor
Ulrich Matthaeas in Roermond in december 1944 en
de deportatie naar Wuppertal van bijna 3000
Roermondenaren enkele dagen na de moord op 14
onderduikers op 26 december 1944 door leden van
het parachutistenbataljon (inclusief de naoorlogse
opsporing van een aantal daders)

Roermond, Vlodrop, Herten, evacuatie, registratie, repatriëring,
Melick, Herkenbosch, Echt, dwangarbeiders, terugkeer,
Susteren, Roosteren,
Maasbracht, St. Odiliënberg,
Swalmen, Maasniel,

Matthaes Ulrich, Verrstappen
Dieudonnee

diverse
distributiebonnen
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relaas door NN van de fronttijd, evacuatie en
1944 - 1945, 1950, 1980,
bevrijding van Roermond, kopie van (niet gedateerd) 1995
manifest van de OD betr. de overgangstijd; oproep
dd. 28 december 1944 van Ulrich Matthaeas aan de
mannen van Roermond om zich voor 30 december
1944 te melden; kort verslag van de Duitse wandaden
tijdens de fronttijd, uit kranten overgtypte artikelen
over naoorlogse aangelegenheden (o.a. de terugkeer
naar huis van de geëvacueerden en het bezoek van
koningin Wilhelmina aan Roermond in maart 1945) en
evenementen, plattegrond van Roermond waarop
tankversperringen (verticaal ingegraven spoorstaven)
staan aangegeven; verslag van de bevrijding van
Roermond en de taken van de politie; brochure n.a.v
de 35-jarige herdenking van de bervijding (1980);
oranjegezind naoorlogs gedicht in dialect,
karntenartikel over ondergedoken jodin Gustel
Nussbaum, biografie van de Amerikaanse generaal
John Benjamin Anderson ("bevrijder van Roermond"),
instructies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
dd. 17 januari 1945 betr. besturen in bevrijd gebied,
Nederlands bevrijdingsalied door A.J.F. Schaap; extra
editie van de Maas en Roerbode dd. 3 maart 1945
n.a.v de bervijding van Roermond en Venlo;
krantenartikelen met het herinneringen aan de
oorlogsjaren

Roermond, Venlo

Anderson John Benjamin, Jordans
Wendel

twee affiches met
bemoedigende
woorden van koningin
Wilhelmina; oproep
voor melding als
oorlogsvrijwilliger;
affiche met proclamtie
van koningin
Wilhelmina n.a.d de
bevrijding van Limburg;

fronttijd, bombardementen,
oorlogsvrijwilligers, terreur,
onderduikers, doodvonnissen,
executies, moordpartijen, deportaties,
dwangarbeid, evacuatie, bevrijding,
verwoestingen, bevrijding, naoorlogse
periode, versperringen, plattegronden,
Amerikaanse strijdkrachten,
herinnering, herdenkingen, Militair
Gezag, bestuur, muziek, repatriëring,
kranten, pers

origineel bagagelabel
van de evacuatiedienst
van Venlo
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"Herinneringen aan de Crisis- en Oorlogsjaren 1938 - 1938 - 1946
1946") in drie delen van Henri Lafleur (1894 - 1980),
handelaar in bouwmaterialen. In deel 1 beschrijft en
becommentarieert Lafleur nationale en internationale
gebeurtenissen en ontwikkelingen, maar staat hij ook
stil bij het leven van alledag en beschrijft hij uitvoerig
de Duitse inval in Roermond op 10 mei 1940 en de
nasleep in de dagen die erop volgen. In deel 2
beschrijft hij de dagelijkse gang van zaken gedurende
1940, 1941, 1942, 1943 en 1944. Vanaf september
1944 worden de gevolgen van oorlog en bezetting met
de dag ernstiger. Razzia's, dwangarbeid,
ontruimingen, bombardementen en Duitse terreur
ontwrichten het normale leven. De familie Lafleur
wordt eind november 1944 op straat gezet en valt uit
elkaar. Henri vindt onderdak in het bisschoppelijk
college. Hij beschrijft wat hem en zijn medebewoners
er zoal overkomt, staat stil bij het lot van een aantal
(Roermondse) geestelijken, de executie van 14
onderduikers en de deportatie van 2700 mannelijke
inwoners van de stad. Deel 3 is gewijd aan de
uitvoering en het verloop van de evacuatie van
Roermond (januari-februari 1945), het positief ervaren
verblijf in Noord Nederland en de repatriëring (juni
1945)

Roermond, Gennep, Venlo,
Swalmen, Brüggen, Dorsten,
Gronau, Zwolle, Leeuwarden,
Sneek
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dagboek van mevrouw Smeets-Verbunt, echtgenote
van R. Smeets, eigenaar van Smeets Meelfabrieken
in Roermond, over gebeurtenissen in Roemond van
22 oktober 1944 tot 12 november 1944. Ze beschrijft
o.a. het toenemend oorlogsgeweld in Roermond en
omgeving (luchtoorlog), razzia's, de dagelijkse
besognes om aan voedsel te komen en wat er zoal
gegeten wordt, het huishouden, en het gezins- en
familieleven, ontruimingen en het dubbele
bombardement van zaterdag 11 november

Roermond, Susteren, Tilburg dagboeken, fronttijd, kelderleven,
Smeets-Verbunt
bombardementen, luchtoorlog, voeding,
voedsel, levensmiddelen, razzzia's,
distributie, bonkaarten, evacuatie,
ontruimingen, vrouwen, gezinnen,
vernielingen, verwoestingen, religie,
bevrijding, huishoudens
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dagboek van de zusters van de Steenen Trappen (4 1944 - 1945
september 1944 -12 februari 1945). Bevat o.a. een
beschrijving van het bombardement op Roermond van
11 november en bom- en granaatinslagen gedurende
de dagen erna waardoor het (overbevolkte)
monumentale klooster en weeshuis zwaar beschadigd
raakt; aanslag met een handgranaat op het
bischoppelijk door Duitse parachutisten op 21
december; de executie van 14 onderduikers op 28
december; deportatie van duizenden mannen naar
Duitsland: bericht dat evacuatie zal plaatsvinden en
het verloop ervan (vanaf 31 januari); de hachelijke
treinreis met de weeskinderen door Duitsland ("In
Duisburg kijkt men van de ene kant van de stad naar
de andere, zo plat ligt daar alles")

Roermond, Swalmen,
Brüggen, Krefeld, Duisburg,
Borne, Drachten,
Kortehemmen

dagboeken, herinneringen,
weeskinderen, fronttijd, kelderleven,
luchtalarm, luchtoorlog,
bombardementen, granaatvuur,
verwoestingen, oorlogsschade, razzia's,
sinterklaas, onderduikers, executies,
moordpartijen, artillerie, deportaties,
dwangarbeid, treinen, spoorwegen,
beschietingen
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artikelenserie "Wendels oorlog" uit Dagblad De
Limburger uit 1989 en 1990 met fragmenten uit het
dagboek van broeder Wendel (Rob) Jordans van
voogdijgesticht St. Jozef (12 september 1944 - 4
februari 1945). Gedurende de bezettingsjaren werd
de instelling aan de Lindanusstraat bewoond door
enkele honderden wees- en voogdijkinderen,
afkomstig van Huize Groenestein in Den Haag.
Jordans beschrijft met name de toenemende Duitse
terreur, de lotgevallen van zijn medebroeders en de
aan hun zorg toevertrouwde kinderen, de razzia's en
de bombardementen en artilleriebeschietingen

Roermond, Den Haag

dagboeken, weeskinderen, voogdij,
Jordans Robert Frans W, Matthaeas
graafwerk, schanzen,
Ulrich
verdedigingswerken, tankgrachten,
kerkrazzia 8 oktober 1944, fronttijd,
kelderleven, ontruimingen, branden,
bruggen, luchtalarm, luchtoorlog,
bombardementen, granaatvuur,
verwoestingen, oorlogsschade, razzia's,
onderduik, onderduikers, ziekten,
artillerie, deportaties, dwangarbeid,
beschietingen, Ordnungspolizei, Grüne
Polizei, evacuatie
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dagboek van broeder Wendel (Rob) Jordans van
1944 - 1945
voogdijgesticht St. Jozef (3 november 1944 - 16 juni
1945). Gedurende de bezettingsjaren werd de
instelling aan de Lindanusstraat bewoond door enkele
honderden wees- en voogdijkinderen, afkomstig van
Huize Groenestein in Den Haag. Jordans beschijft
o.a. de talrijke razzi's, de aanhoudende
bombardementen en artilleriebeschietingen en de
angst die het bij jong en oud teweeg brengt; de
hachelijke evacuatietocht door de Nederrijnse
Laagvlakte (13 tot 16 februari 1945) en het verblijf in
Friesland (Leeuwarden en Irnsum)

1944

1944 - 1945

herinneringen, vooroorlogse periode,
Lafleur Henricus C H, Rulkens Leo,
dagelijks leven, gezinnen, mobilisatie,
Reijmer Paul Johan
meidagen 1940, bruggen,
gevechtshandelingen, branden,
oorlogsschade, munitie, capitulatie,
transport, vrachtauto's,
inbeslagnemingen, vorderingen,
krijgsgevangenen, kunst, schilderkunst,
schilders, bestuur, burgemeesters,
gemeenten, collaboratie, collaborateurs,
NSB Zwart Front, NSDAP, bezetting,
ziekten, ziekenhuizen, artsen, joden,
antisemitisme, discriminatie, joodse
ondernemingen, boycot, voedsel,
voeding, levensmiddelen, distributie,
schaarste, radio's, treinen, spoorwegen,
luchtoorlog, sinterklaas, kolen,
brandstoffen, bombardementen, Dolle
Dinsdag, kerkrazzia, razzia's,
ontruimingen, evacuatie, kelderleven,
fronttijd, terreur, munitie, gewonden,
onderduikers, executies, moordpartijen,
deportaties, kerstmis, medische
keuringen, religie, zielzorg, geestelijken,
overledenen, terugkeer, repatriëring

Roermond, Dorsten, Gronau, dagboeken, weeskinderen, voogdij,
Jordans Robert Frans W, Matthaeas
Zwolle, Leeuwarden, Irnsum fronttijd, kelderleven, religie,
Ulrich
ontruimingen, branden, bruggen,
luchtalarm, luchtoorlog,
bombardementen, granaatvuur,
verwoestingen, oorlogsschade, razzia's,
arrestaties, deportaties, onderduik,
onderduikers, ziekten, artillerie,
deportaties, dwangarbeid,
beschietingen, Grüne Polizei,
Ordnungspolizei, evacuatie, sinterklaas,
roof, plundering, diefstal, treinen,
spoorwegen

184

Roermond

Collectie Oorlogsdocumentatie 7005
1940-1945

119

ja

gemeentearchief Roermond

dagboek en brieven van Lucie Thomassen (25 januari 1945
1945 - 28 februari 1945). Ze beschrijft de
tegenstrijdige berichten en chaos tijdens de
ontruiming van Roermond en staat stil bij de moeilijke
en angstige weken voor de bevrijding. Uitstel van
evacuatie leidt uiteindelijk tot afstel.

Roermond, Herten, Brüggen, dagboeken, brieven, correspondentie,
Lerop, Maasniel
evacuatie, ontruimingen,
oorlogsgeweld, oorlogsslachoffers,
beschietingen, razzia's, terreur,
Ordnungspolizei, Grüne Polizei, joden,
joodse onderduikers

Thomassen Lucie
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Rapporten betr. activiteiten van de Knokploeg Noord 1944
Limburg 1944: sabotage, overvallen op
gevangenissen, distributiekantoren en
bevolkingsregisters. Duitse miltairen overvallen,
ontwapenen en bewaken in een kamp in de bossen bij
Baarlo (september - november 1944). Rapport betr.
de activiteiten van de KP Maasbracht. Rapport betr.
de activiteiten van de KP Zuid Limburg: meerdere
overvallen op personen en objecten (o.a. de
gevangenis van Maastricht), bevrijding van
gevangenen, (spoorweg)sabotage. Personalia en
(auto)biografieën van KP-leden

Ravenstein, Baarlo,
Heythuysen, 's
Hertogenbosch, Klundert,
Beek, Rosmalen, Schijndel,
Wychen, Nijmegen, Cuyk,
Bergen, Deventer, Bladel,
Maasbracht,

spoorwegen, verzet, illegaliteit,
knokploegen, KP Limburg Noord, KP
Limburg Zuid, KP Maasbracht,
sabotage, overvallen, aanslagen,
distributiekantren, gevangenissen,
bevolkingsregisters, KP Maasbracht,
bevrijding, gevangenen, peronalia

Bouten Harrie, Wegberg Eduard van,
Houwen Willem Laurens, Ark
Hendrikus Marinus van, Bensen
Guillaume Ruberst, BensenOffermans Anna Marie, Berkers
Johannes Theodorus, Crijns
Wilhelmus, Geurts Johannes
Hermanus, Gietema Ypke, Grijsbach
Johannes Josephus, Hermans Gerard
Jozef, Jacobs Antonius Franciscus,
Kerckhoffs Jan Gerard Marie, Keulen
Wouter Hendrik van, Keysers Pieter
Jan Jacob, Linders Johannes G W R,
Hofwijk Wil, Moust Gerard Catharina
Maria, Pörteners Gustaaf Marie
Willem Frans, Raedts Petrus
Renerus, Vercoelen Pierre, Verrijt
Wilhelmus Gerardus Theodorus
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handgeschreven en getypte notities (in Duitse en
1944
Nederlandse taal) van telefoongesprekken (zomer
1944 - november 1944) door NSB'ers, politie en vanaf
oktober ook Duitse militaire instanties, afgeluisterd
door Roermondse verzetslieden en onderduikers
(verdeeld over drie afluisterposten ofwel afgesloten
telefoons van particulieren die via een aftakking op
drie gedemonteerde telefooncentrales tot clandestien
afluistertoetsel waren gepromoveerd).
Gespreksonderwerpen zijn o.a. overvallen door het
verzet, kwesties betr. de bewapening van Duitse
miltairen, oppakken van burgers i.v.m. tekort aan
mankracht voor allerlei taken, vuurgevecht tussen
landwachters en verzetslieden in Belfeld op 30
augustus 1944, brand in gashouder te Geleen,
beschieting van een goedrentrein bij Buggenum, de
chaos en paniek op en rond Dolle Dinsdag, informatie
uitwisseling over het al dan niet opblazen van bruggen
in Midden- en Zuid-Limburg en inwinnen van allerlei
soorten informatie. Rapport over de
telefooncentrale(s) Roermond

Roermond, Düsseldorf,
Geleen, Swalmen, Belfeld

spionage, inlichtingen, militaire
Hooydonk H L van, Verstappen, Ben,
inlichtingen, militairen, Duitse
Roselle Antonius, Holla Gerrit H,
strijdkrachten, Wehrmacht, telefoon,
telefonie, verzet, illegaliteit, geschut,
bewapening, bestuur, NSDAP, razzia's,
politie, bewaking, overvallen, aanslagen,
mijnen, luchtoorlog, beschietingen,
munitie, treinen, spoorwegen,
geruchten, luchtalarm, Dolle Dinsdag,
NSB, bruggen, inbeslagneming,
vorderingen, arrestaties
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handgeschreven (concept) verslag van de "verzorging 1943 - 1945
ondergedoken joden in Limburg" door Leon Frantzen,
onderwijzer in Horn). Dit bevat een algemeen
overzicht, geïllustreerd/aangevuld met 17 voorvallen

Roermond, Horn, Roggel,
Heythuysen, Bloemendaal,
Wessem, Helden,
Sevenemum,
Broekhuizenvorst, Oirsbbek

joden, hulp aan joden, joodse
onderduikers, onderduikerskampen,
joodse kinderen, verzet, illegaliteit,
mensensmokkel, mensenhandel,
verraad, arrestaties, jodenvervolging,
LO, vrouwen, religie

Frantzen Leonardus F J H, Jetten
Truus
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rijk geïllustreerde artikelenserie "Uit het zuiden geen 1935 - 1945, 1970
nieuws" door onderzoeksjournalist Jan van Lieshout,
gepubliceerd vanaf 1977 in het Limburgs Dagblad.
Hierin belicht hij o.a. het Hannibalspiel: een
grensoverschrijdende verzetsorganisatie die zich
bezighield met het verzamelen en doorgeven van
inlichtingen, spionage, hulpverlening aan piloten en
ontsnapte Franstalige krijgsgevangenen en hulp aan
Joden (hierover publiceerde hij in 1980 een boek met
de gellijknamige titel. Voor meer informtie zie ook de
in 2018 verschenen studie van P. De Jongh:
Grenzeloos verzet.Over spionerende monniken,
ontsnappingslijnen en het Hannibalspiel. 1940-1943.),
hulp aan joodse kinderen, de April-Meistakingen van
1943 in de Mijnstreek, de nazificatie en de Duitse
focus op de jeugd, de NSB aanhang in met name
Zuid Limburg en de strijd tegen de NSB, de Zwitserse
Weg, de rol van en onderzoek naar de dood van
verzetsman pater Lodewijk Bleijs

Eijsden, Luik, 's
Gravenvoeren, Val Dieu,
Tienray, Swolgen, Meerlo,
Roermond, Maastricht, Eben
Emael, Brunssum, Horn,
Hoensbroek,

Hannibalspiel. Inlichtingen, joden,
jodenvervolging, joodse omderduikers,
joodse kinderen, April-meistakingen,
jeugd, nazifcatie, NSB, anti-NSB,
vooroorlogse periode, Zwiterse weg,
inlichtingen, vluchtelingen,
Engelandvaarders,
inlichtingendiensten,
krijgesgevangenen, Franse
krijgsgevangenen, Franstalige
krijgsgevangenen, hulpverlening,
kloosters, kloosterorden, bruggen,
studenten, Nederlandsche
Arbeidsdienst

Lieshout Jan van
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personalia, biografieën en documenten van of over
1940 -1953, 1970
individuele verzetsdeelnemers. Brief Lodewijk Bleijs
aan pater Dahmen over zijn ontvoering door het evrzet
en zijn reis naar Londen; rapport door NN over de
Limburgse LO en de rol van Lodewijk Bleijs binnen
deze verzetsorganisatie; idem door H.L van
Hooydonk, tentoonstellingsteksten over thema's betr.
de bezettingsjaren, verslag betr. het verzetswerk van
Bob Bouman door P.P.H. Dekkers; kranten- en
tijdschriftartikelen over pater Lodewijk Bleijs n.a.v.
diens overlijden op 15 augustus 1945, krantenartikel
n.a.v. overlijden van de Roermondse verzetsvrouw
Anna Teuwen-Boonen (augustus 1970); educatieve
brochure uit 1982 "De waarheid over het nationaalsocialisme"; verslag van mevrouw Jes Huijsmans,
directrice van de Roermondse nijverheidsscholen;
enkele biografische gegevens over de voorman van
de Limburges onderduikorganisatie Jan Hendrikx;
eigen verslag van het verzetswerk van C.H.L.
Hofman; levensbeschrijving uit 1953 van pater
Lodewijk Bleijs door de staf van de Pater Bleijs
Verkennersgroep aan de Kapel in 't Zand in
Roermond

190

Roermond

Collectie Oorlogsdocumentatie 7005
1940-1945

211

ja

gemeentearchief Roermond

processen verbaal, diverse documenten, namenlijsten 1945
en personalia betr. politieke gevangenen en
verdachten in Midden- en Noord-Limburg
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Verslag "Het verzet" (69 pagina's, 1946) door NN
over de geschiedenis van het verzetswerk in het
district Roermond van de LO en de OD.
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1940 - 1945

Roermond

verzet, illegaliteit, personalia,
inlichtingen, brieven, correspondentie,
illegale pers, religie, onderduikers, LO,
joden, joodse onderduikers,
hulpverlening, krijgsgevangenen,
Franse krijgsgevangenen, Franstralige
krijgsgevangenen, piloten Fonds voor
Bijzondere Nooden, steunverlening,
financiën, Nationaal Steun Fonds, SiPo
en SD Maastricht, KP, vluchtroutes,
koeriers, rapporten, geestelijken,
agenten, katholieke kerk,
afscheidsbrieven, bidprentjes

Bleijs Ludovicus Adrianus, Stoffels
Marcel Elbert Josef Marie, Moonen
Jan Leonard, Bouman Martinus
Antonius Marie, Teuwen-Boonen
Anna Maria Josephina Hubertina,
Teuwen Hubertus Stephanus,
Huijsmans Jes, Hendrikx Johannes
Jacobus, Hofman C H L

politieke delinquenten, politieke
gevangenen, collaboratie,
collaborateurs, NSB, WA, Landwacht,
Nederlandsche Volksdienst,
Nederlandse Landstand, SS, NSKK,
Deutschfreundlich, Nederlandsche
Arbeidsfront, nationaalsocialisme,
naoorlogse periode, zuivering, politieke
recherche, verhoren, getuigenissen,
NSDAP, NSNAP, agenten, SiPo en SD
Maastricht, Gestapo, Rijksduitsers,
kampbewakers, Jeugdstorm,
Vrijwilligerslegioen Nederland,
bewindvoerder, joodse bedrijven,
treuhänder, NSVO, verraad,
Technische Noodhulp, joden,
arrestaties, zwarthandel
Roermond, Neeritter,
Grubbenvorst, Roggel,
Beegden, Grathem, Horn,
Valkenburg,

verzet, illegaliteit, illegale pers,
Bouman Martinus Antonius Marie,
krijgsgevangenen, Franse
Bleijs Ludovicus Adrianus, Moonen
krijgsgevangenen, Franstalige
Jan Leonard
krijgsgevangenen, hulpverlening,
vluchtroutes, joden, joodse
onderduikers, April-meistaking,
studenten, arbeidsinzet,
onderduikerskampen, dwangarbeid,
piloten, pilotenhulp, textiel, Nationaal
Steun Fonds, persoonsbewijzen,
distributie, distributiebonnen,
distributiekantoren, vervalsingen,
Falsificatie Centrale, overvallen,
infiltratie, verraad, provocateurs,
gevangenissen, arrestaties, SiPo en SD
Maastrcht, KP, arbeidsbureaus,
arbeidsinzet, tewerkstelling,
dwangarbeid, Fachberater,
contractbrekers, verlofgangers,
waarschuwingsdienst, Nederlandsche
Arbeidsdienst, Organisation Todt, Zkaarten actie, ambtenaren, gemeenten,
OD, koeriers

geprint overzicht van weggevoerde en omgekomen
1942 - 1945
Roermondse joden en overzicht van door Joden
bewoonde panden in Roermond (bron: Digitaal Joods
monument in Nederland: http://joodsmonument.nl).
Print van uitleg van de werking van de website.

Roermond

joden, jodenvervolging, moordpartijen,
concentratiekampen, vervolging,
genocide, personalia

korte notities betr. de evacuatie van en
1944 - 1945
onderdakverschaffing aan burgers en religieuzen
(overwegend) binnen de Roermondse stadsgrenzen,
opgemaakt door de plaatselijke evacuatiedienst. Bevat
o.a. gegevens over materiële hulpverlening en lokaties
van herhuisvesting (grote gebouwen zoals het groot
seminarie, (nood)ziekenhuizen, fabrieken/bedrijven,
scholen en kloosters), incl. personalia van
getroffenen.

Roermond

evacuatie, hulpverlening, ziekenhuizen,
noodziekenhuis, huisvesting,
burgerbevolking, gebouwen, scholen,
kloosters, fabrieken, personalia

verscheidene
bidprentjes van
verzetsdeelnemers;
brochure "De waarheid
over het nationaalsocialisme" (1982)
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losse notities betr. geneesmiddelen en
1944 - 1945
geneeskundige hulpmiddelen, aanwezig of benodigd
in een van de drie Roermondse noodziekenhuizen
(Kloosterwand, St. Salvator en Louisahuis). Korte
notities van Roermondse artsen betr. patiënten.
Lijsten van zieke burgers(en hun gezinnen) die in een
van de noodhospitalen zijn ondergebracht, inclusief
verpegend (religieus) personeel en niet medisch
personeel. Kort verslag (van 25 oktober 1945) van de
in een noodlazaret veranderde school- en
pensionaatgebouwen, behorend bij het
Ursulinenklooster St. Salvator aan de
Zwartbroekstraat. Overzicht (van 23 februari 1945)
van het beschikbare dagrantsoen voor zuigelingen en
kleuters.

Roermond

noodziekenhuis, medische verzorging,
geneesmiddelen, artsen, ziekenzorg,
kloosters, kloosterorden, zuigelingen,
kleuters, voedselvoorziening, voedsel
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diverse documenten betr. de terugkeer van de in
voor en na de bevrijding
Noord Nederland geëvacueerde Limburgers. Bevat
o.a. agenda-notities (april tot september 1945) en
verslag door oud verzetsman Henricus Laurentius van
Hooydonk ("Laurens") van de repatriëring (incl.
organisatorische details); diverse andere verslagen en
rapporten over het verloop van de repatriëring;
gegevens over aantallen teruggekeerde evacué's;
opgaven van schade aan woningen en gebouwen in
de ontruimde Limburgse gebieden; rapporten,
verslagen en noodkreten over de immense materiële
tekorten; lijsten met namen van geëvacueerden met
beroepen die als onmisbaar worden beschouwd voor
herstelwerk en de wederopbouw; opgaven van
beschikbare transportmiddelen. Uitvoerig verslag (van
10 december 1945) van de directeur van Publieke
Werken, J. Turlings, over de woningtoestand in
Roermond voor en de bevrijding (inclusief de fronttijd
en de Duitse vernielingen), de uitvoering van het
noodherstel en de bouw van noodwoningen.

Roermond, Swalmen, Venlo,
Tegelen, Assen, Groningen,
Leeuwarden, Doetinchm,
Sexbierum,

evacuatie, repatriëring, terugkeer,
Militair Gezag, schaarste, transport,
transportmiddelen, vrachtauto's,
schade, verwoestingen, woningnood,
oorlogsslachtoffers, brandstoffen, Civil
Affairs, personalia, wederopbouw,
staatsmijnen, herstel, huisvesting,
noodwoningen

Hooijdonk Hendricus Laurentius,
Turlings J
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rapporten en verslagen (o.a. van vraaggesprekken
1940 - 1946
door Ad de Goede) uit 1946 betr. de Limburgse
organisatie voor hulp aan onderduikers (LO) en de
hieraan verbonden knokploekgen (KP) in verband met
een te publiceren gedenkboek over dit verzet (Het
Grote Gebod). Bevat naast een algemeen overzicht
uitvoerige verslagen en losse verhalen over de tien
Limburgse LO-districten (Maastricht, Gulpen,
Heerlen, Roermond, Weert, Venlo, Venray,
Vierlingsbeek, Nijmegen en Maas en Waal) en
diverse overzichten van acties van de Limburgse
knokploegen. Deze map bevat de districten Maas en
Waal, Nijmegen, Vierlingsbeek, Venray, Venlo en
Weert

Maastricht, Gulpen, Heerlen,
Venlo, Roermond, Weert,
Venray, Vierlingsbeek,
Nijmegen, Sevenum,
Slenaken, Sittard,
Valkenburg, Maasniel,
Brunssum, Amby,
Reijmerstok, Schaesberg,
Spaubeek, Schinnen, Meijel,
Stramproy

verzet, illegaliteit, onderduikers, LO, LO
Limburg, hulporganisaties,
onderduikerskampen, knokploegen,
KP, mijnen, overvallen, sabotage,
radiotoestellen, explosieven, piloten,
Franse krijgsgevangenen, Franstalige
krijgsgevangenen, vluchtelingen,
hulpverlening, grenzen, liquidaties,
Witte Brigade, verraad,
Vertrauensmann, V-mann,
collaborateurs, provocateurs, joden,
joodse onderduikers, vervalsingen,
Falsificatie Centrale, koeriers,
katholieken, katholicisme, verzuiling,
zwarthandel, marechaussee,
spoorwegen, waarschuwingsdienst,
Comité van Oud Illegale Werkers, CIW,
bijeenkomsten, distributiebonnen,
distributiekantoren, arbeidsbureaus,
illegale pers, De Vrije Pers,
gevangenissen, brieven, studenten,
dwangarbeiders, Aussenministerium,
doorgangshuizen

Enckevort P G van, Hendrikx Jan,
Bleys Lodewijk, Cornips Jan, Smals
Gerard, Moonen Leo, Crasborn
Jacques R P, Bensen Giel, Jesse
Bob, Raven M, Driessen Piet, Coenen
Sjeng, Tobben Harrie, Berckel Karel
Clemens van, Bouten Lou, Frantzen
Sef, Frantzen Leon, Kooten Bep van,
Meulenkamp Dick, Vrij Jacques,
Goossens Emile, Houwen Wiel,
Elsholz Erich, Berix Jan Willem, Naus
Jacques, Coehorst Frans, Strobel
Max, Rauter Hanns, Mulders Sef,
Sambeek Kees van, Nitsch Richard,
Miedema Ed, Smulders Frans, Arts
Jan, Nies Frans, Brummans Charles,
Slots Jean

197

Roermond

Collectie Oorlogsdocumentatie 7005
1940-1945

204

ja

Hooijdonk, Hendricus
Laurentius van

deze map hoort bij de map met inventarisnummer 203 1940 - 1946
en bevat uitvoerige verslagen, rapporten, processen
verbaal en losse, resp, thematische verhalen (meest
uit 1946) over de Limburgse LO-districten Roermond,
Heerlen, Gulpen en Maastricht.

Roermond, Beegden,
Grathem, Horn, Roggel,
Echt, Helden, Haelen,
Vlodrop, Heythuysen,
Swalmen, Maasbracht,
Brunssum, Hoensbroek,
Kerkrade, Geleen,
Nieuwenhagen, Schaesberg,
Ubach over Worms,
Eygelshoven, Sittard,
Valkenburg, Klimmen,
Gulpen Ulestraten,

verzet, illegaliteit, onderduikers, LO, LO
Limburg, hulporganisaties,
onderduikerskampen, knokploegen,
KP, mijnen, overvallen, sabotage,
radiotoestellen, explosieven, piloten,
Franse krijgsgevangenen, Franstalige
krijgsgevangenen, vluchtelingen,
hulpverlening, grenzen, liquidaties,
Witte Brigade, verraad, V-mann,
vervalsingen, collaborateurs,
provocateurs, joden, joodse
onderduikers, Falsificatie Centrale,
koeriers, katholieken, OD, verzuiling,
zwarthandel, spoorwegen,
waarschuwingsdienst, Comité van Oud
Illegale Werkers, CIW, bijeenkomsten,
distributiebonnen, distributiekantoren,
arbeidsbureaus, illegale pers, De Vrije
Pers, gevangenissen, brieven,
studenten, arbeidsinzet, razzia's,
dwangarbeiders, Aussenministerium,
doorgangshuizen, April-meistakingen,
vluchtroutes, Nationaal Steunfonds,
NSF, kleding, schoeisel, NSB, Sipo en
SD Maastricht, verhoren, Oranisation
Todt, Oranje Post, Berichten
Voorziening Oorlogstijd,
Persoonsbewijzen, bisdom Roermond,
spionage, Trouw, wapendroppings,
Nederlandse Unie, WA, executies,
moordpartijen

Bouman, Martinus Antonius Marie,
Frantzen Leon, Hooijdonk Hendricus
Laurentius van, Vullinghs Henri,
Frantzen Sef, Tummers Harrie,
Roosjen Remco, Bleys Lodewijk,
Strobel Max, Nitsch Richard, Elsholz
Erich, Conrad Hans, Appeven Gerard
van, Dahmen Jan, Frencken Jacques,
Reulen Ber, Stoffels Marcel,
Goossens Emile, Holla G H, Moonen
Leo, Roselle Antonius, Bär Louis,
Quicken Harrie, Peters Jan Mathijs,
Koning J H de, Quint Wim J, Berix
Jan Willem, Cornips Jan, Goossen
Theo, Crijns Theo, Geest Wilhelmus
Martinus van der, Musch Jaap,
Schunck Paul, Coenen Sjeng,
Francotte Joep, Kuiper G J, Janssen
Jules
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uitvoerig overzicht (69 getypte pagina's) van 5 mei
1940 - 1945
1946 van het verzetswerk in het district Roermond
van de Limburse LO. De vermoedelijke auteur is
Hendrikus Laurentius ("Laurens") van Hooijdonk. Een
doorslag van dit rapport bevindt zich in
inventarisnummer 204.

Roermond, Beegden,
krijgsgevangenen, Franstalige
Grathem, Horn, Delft, Nancy, krijgsgevangenen, hulpverlening,
Nunhem
vluchtelingen, vluchtroutes,
arbeidsinzet, April-meistakingen, joden,
jodenvervolging, onderduikers,
onderduikerskampen, groep Brandsma,
LO, LO Limburg, Nationaal Steunfonds,
NSF, voedsel, voedselverzorging,
kleding, schoeisel, piloten, pilotenhulp,
distributiebonnen, Persoonsbewijzen,
Falsificatie Centrale, vervalsingen,
verraad, provocateurs, V-mann,
arrestaties, Sipo en SD Maastricht,
executies, dwangarbeid,
concentratiekampen, Arbeidsdienst,
arbeidsbureaus, contractbrekers,
Aussenministerium, medische
keuringen, Nederlandsche
Arbeidsdienst, Organisation Todt,
landbouw, landbouwers, Nederlandse
Landstand, Z-kaarten actie, deportaties,
illegale pers, OD,

Bouman Martinus Antonius Marie,
Frantzen Leon, Frantzen Sef, Wielen
Hugo van der, Timmermans P,
Moonen Leo, Hooijdonk Hendricus
Laurentius van, Goossens Emile,
Appeven Gerardus van, Dahmen Jan,
Reulen Ber, Frencken Jacques,
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fotokopieën uit 2 studies over het verzet (in
1940 - 1946
Roermond); brochure uit maart 1946 met instructies
voor de samenstelling van een gedenkboek over het
verzet in LO en KP-verband (Het Grote Gebod).
Antwoord door Van Hooijdonk op uitvoerige (LO)
vragenlijst. Enkele verslagen van Hendricus van
Hooijdonk betr. de materiële verzorging van
onderduikers en de financiering van dit verzetswerk
(bisschoppelijk Fonds voor Bijzondere Noden en het
Nationaal Steun Fonds NSF); brochure met overzicht
van de werkzaamheden avn het Nationaal Steun
Fonds (NSF); verslag over de (Roermondse) politie in
oorlogstijd door politiefunctionaris Gerardus
Verlinden); verslag van de bevrijding van St.
Odiliënberg, verslag van het verzetswerk van
Roermondse vrouwen, verslag van de geschiedenis
van het illegaal blad BVO (Berichten Voorziening
Oorlogstijd); verhaal door "Frits" betr. de oversteek
van de Maas (naar bevrijd gebied) gedurende de
fronttijd; verslagen uit het najaar van 1945 van diverse
personen over hun verzetswerk (i.v.m. plannen van de
Gemeenschap Oud Illegale Werkers Nederland GOIWN- voor een gedenkboek); verslag van de
contacten met gevangenissen en gedetineerden;
verslag van het als noodlazaret ingerichte Roermonds
Koelhuis: een grote opslagruimte voor
zuivelproducten. Voor meer informatie: Savelkouls
Frans, Boter eieren en kaas. De geschiedenis van het
Zuid-Nederlandsch Koelhuis te Roermond 19342014.

Roermond, Haelen, Helden,
Baexem, St. Odiliënberg,

Hooijdonk Hendricus Laurentius,
Hendrikx Jan, Jans Leo, Bleys
Lodewijk, Delsing Jacques, Wielen
Hugo van der, Roselle Antonius,
Moonen Leo, Strobel Max, Reuten J,
Wassenberg P, Loven, J,

OD, verzet, illegaliteit, Franse
krijgsgevangenen, Franstalige
krijgsgevangenen, klokkenroof, LO,
Fonds voor Bijzondere Noden,
Nationaal Steun Fonds, NSF,
onderduikers, onderduikerskampen,
joodse onderduikers, fronttijd,
evacuatie, razzia's, verraad,
collaborateurs, politie, arrestaties,
bevrijding gevangenen, deportaties,
executies, moordpartijen, plunderingen,
inkwartiering, SiPo en SD Maastricht,
zuivering, naoorlogse periode,
bevrijding, vrouwen, illegale pers,
koeriers, Berichten Voorziening
Oorlogstijd, Gemeenschap Oud Illegale
Werkers Nederland, GOIWN,
gevangenissen, gevangenen,
noodziekenhuis, noodlazaret,
repatriëring, dwangarbeiders,
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vervolg van inventarisnummer 212a: vinnige kritiek
1940 - 1946
(met als titel "Het staatsrecht van het eigen gezag")
op de in 1943 verschenen brochure van de pro-Duitse
burgemeester Paul Johan Reijmer ("Het eigen recht
van het staatsgezag") waarin hij het katholicisme in
Limburg 'geclericaliseerd' noemde en een strikte
scheiding van kerk en staat bepleitte. Brochure uit
1942 van het Medisch Front (opgericht op 12 oktober
1940 en net als de in december 1940 opgerichte
Artsenkamer een nationaalsocialistische
beroepsorganisatie) en twee documenten met protest
daartegen. Het massieve verzet van de Nederlandse
artsen was gebundeld in het Medisch Contact.
Diverse stukken uit 1943 m.b.t. de Nederlandse
studenten (o.a. de loyaliteitsverklaring en het verzet
daartegen)

Roermond

OD, verzet, illegaliteit, Franse
krijgsgevangenen, Franstalige
krijgsgevangenen, klokkenroof, LO,
Fonds voor Bijzondere Noden,
Nationaal Steun Fonds, NSF,
onderduikers, onderduikerskampen,
joodse onderduikers, fronttijd,
evacuatie, razzia's, verraad,
collaborateurs, politie, arrestaties,
bevrijding gevangenen, deportaties,
executies, moordpartijen, plunderingen,
inkwartiering, SiPo en SD Maastricht,
zuivering, naoorlogse periode,
bevrijding, vrouwen, illegale pers,
koeriers, Berichten Voorziening
Oorlogstijd, Gemeenschap Oud Illegale
Werkers Nederland, GOIWN,
gevangenissen, gevangenen,
noodziekenhuis, noodlazaret,
repatriëring, dwangarbeiders,
burgemeesters, deutschfreundlich,
Medisch Front, gelijkschakeling,
artsenkamer, nazificering, artsen,
artsenverzet, studenten,
studentenverzet, loyaliteitsverklaring,
Duitsgezindheid

Hooijdonk Hendricus Laurentius,
Hendrikx Jan, Jans Leo, Bleys
Lodewijk, Delsing Jacques, Wielen
Hugo van der, Roselle Antonius,
Moonen Leo, Strobel Max, Reuten J,
Wassenberg P, Loven J, Reijmer Paul
Johan
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kopieën uit de verzetscollectie van pater Lodewijk
1940 - 1945
Bleys. Bevat redvoeringen, memoires, losse notities
en persoonlijke opinies over verzet en politiek; rapport
over de houding van de Nederlandse bisschoppen
gedurende de bezetting; meimanifest (1945) van de
Communistische Partij (in bevrijd gebied); verslagen
van bijeenkomsten en vergaderingen met diverse
personen, commissies en instanties; agenda (1944)
met korte aantekeningen; bidprentjes van o.a.
verzetsslachtoffers (Jozef Smit en pater Gerardus
van den Heuvel); overzicht van de plaatsen waar
Bleys en dominee Frits Slomp in juli en augustus
1945 spraken; door Bleys overgeschreven
afscheidsbrief van 17 september 1942 van de ter
dood veroordeelde Jozef Smit; brochure
"Mededelingen van de Gemeenschap Oud Illegale
Werkers Nederland" (nr. 4, 28 juni 1945); kort verslag
van het overlijden van Bleys na het verkeersongeval
op vrijdag 17 augustus 1945 bij Gorcum door pater
Deodatus OFM; enkele (oorlogs)gedichten en
gebeden (de levende dooden; OL Vrouw van den
goeden duik; ballade der illegale strijders; de ballade
van de ter dood veroordeelden; ik sla de trom)

Roermond, Londen,
Amsterdam, Gorcum

verzet, illegaliteit, redevoeringen,
herinneringen, naoorlogse periode,
politiek, illegale pers, Nederlandse
Unie, Radio Oranje, radio, radio
Herrijzend Nederland, bisschoppen,
episcopaat, herdenkingen,
afscheidsbrieven, dodenherdenking,
communisten, CPN, bijeenkomsten,
Binnenlandse Strijdkrachten, LO,
vluchtroutes, zuivering, Gemeenschap
Oud Illdgale Werkers Nederland,
GOIWN, pers, Chistofoor, poëzie,
katholieken, kathilieke kerk,
katholicisme

Bleys Lodewijk, Slomp Fredrik
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Vermoedelijk Cornips
diverse stukken m.b.t. studenten gedurende de
1943
Johannes Hubertus Antonius bezettingstijd. Map bevat o.a. documenten en
Ernest (Heerlen, 1921)
krantenberichten betr. de loyaliteitsverklaring en
arbeidsinzet ofwel dwangarbeid in Duitsland inclusief
protestbrieven tegen deze Duitse maatregelen; enkele
exemplaren van het verzetsblad "De Geus onder
studenten" (december 1942, 7 feb. 1943, juli en
oktober 1943), lijsten van studenten die in Duitsland
dwangarbeid verrichten (incl. lokatie); brieven aan Jan
Cornips van de aan de Katholieke Economische
Hoogeschool te Tilburg verbonden (Limburgse)
priesterhoogleraar Martinus Cobbenhagen.

Tilburg, Heerlen

studenten, studentenverzet,
loyaliteitsverklaring, arbeidsinzet,
dwangarbeid, illegale pers, de Geus
(onder studenten),

Cornips Johannes Hubertus Antonius
Ernest, Cobbenhagen Martinus
Joseph Hubertus
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Roermond

vooroorlogse periode, NSB,
redevoeringen, bijeenkomsten,
extremisme, politiek, communisme,
socialisme, nationaalsocialisme,
pacifisme

Mussert Anton Adriaan,

bericht van de Roermondse commissaris van politie 1933 - 1938
van 20 oktober 1933 dat hij geen ordeverstoringen
verwacht n.a.v. het aangekondigde bezoek van NSBleider Anton Mussert op 21 oktober. Hij schrift dit
n.a.v. de mededeling van burgemeester Paul Reijmer
die "ernstig rekening houdt met wanorde". Lijst
(oktober 1938) van verenigingen die volgens de
regering rijksambtenaren in hun functioneren in
gevaar kunnen brengen of schaden. Het gaat daarbij
voornamelijk om extreem linkse, extreem rechtse
pacifistische en anarchistische partijen, verenigingen
en organisaties.
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Beantwoording van vragenlijst (1984) over
gebeurtenissen op 10 mei in een kazemat bij
Buggenum. Kopieën uit boeken van o.a. Adalbert
Wasner (1972) en Otto von Knobelsdorff betr. de
opmars van Duitse eenheden (kopieën hebben
betrekking op de strijd bij Roermond en de opmars
richting België). Situatieschetsen en
geschutsopstellingen in Roermond en omgeving.
Exemplaar van de Westdeutsche Zeitung (14 mei
1940) en West-Front (12 mei 1940). Brieven,
berichten en verslagen door Nederlandse en Duitse
militaire(n) (instanties) betr. voorbereidingen en het
verloop van de strijd bij de Maasbruggen van
Roermond en Buggenum (incl. cijfers over aantal
doden, gewonden en krijgsgevangenen). Kaartje met
plaatsen en tijdstippen waarop de Duitsers de
Maaslinie in Midden en Noord-Limburg doorbraken.
Verordening betr. wettelijke betaalmiddelen, in mei
1940 uitgevaardigd door het (tijdelijk) Duits miltair
bestuur in Limburg. Door Duits militair in een school
achtergelaten tekening n.a.v. de Duitse invasie.
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en Hooijdonk, Hendricus
Laurentius van
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Roermond, Buggenum,
Leeuwen, Maasniel

Meidagen 1940, Duitse invasie,
bruggen, spoorwegen, Landmacht,
verdedigingswerken,
gevechtshandelingen,
gevechtsvliegtuigen, vijfde colonne,
oorlogsslachtoffers, gewonden,
gevangenen, krijgsgevangenen

Mooren Theodorus Hubertus

enkele documenten betr. de distributie en de
1943 - 1945
distributiedienst (van eind 1944 en beging 1945).
Exemplaren van "Distributienieuws" (21 november
1944 en 21 december 1944); bericht over uitreiking
van noodkaarten (dec/jan 1944/1945) aan kinderen en
mannelijke inwoners van Roermond, incl.
specificaties. Map bevat tevens Richtlijnen voor
ambtenaren bij luchtalarm (3 mei 1944) en een
verslag van een naoorlogs onderzoek naar de houding
van het personeel van de Roermondse
distributiedienst tijdens de April-meistaking van 1943.

Roermond

distributie, distributiedienst,
distributiebonnen,
distributiebonkaarten, Tweede
distributiestamkaart, luchtalarm, Aprilmeistaking

Op 't Rood Joannes Hendrikus,
Benders Joseph Godfried

gemeentarchief Roermond

(originele) exemplaren van distributiebescheiden:
bonnen, bonkaarten, distributiestamkaart, Tweede
Distributiestamkaart

1940 - 1945

Roermond

distributie, distributiedienst,
distributiebonnen,
distributiebonkaarten, Tweede
distributiestamkaart,
distributiestamkaart, persoonsbewijs

ja

archief bisdom Roermond

map met krantenknipsels uit 1940 en 1941 betr. de
distributie (voornamelijk) en uiteenlopende Duitse
verordeningen en maatregelen.

1940 - 1941

Roermond

distributie, verordeningen, sociale
politiek, verduistering, persoonsbewijs,
verenigingen, Indische gijzelaars,
gijzelaars, Nederlandsche
Arbeidsdienst, Winterhulp,
corporatisme, landbouw, veeteelt,
radiotoestellen
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stukken betr. de klokkenroof van 1942 en 1943.
1942 - 1943
Krantenartikel (23 september 1947) over de
klokkenroof met detailinfo over de geroofde klokken
(de originele, uitvoeriger tekst bevindt zich evenens in
deze map); chronologisch overzicht van het verloop
van de klokkenroof in Roermond; gedetailleerde
beschrijving van de belangrijkste (geroofde) klokken
van Roermond

Roermond

klokkenvordering, klokkenroof, metalen,
metaalverordening, kerkklokken
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stukken betr. de vordering van ijzerdraad (met name 1942 - 1944
ijzerdraad voor afrastering) door de Duitse
Wehrmacht; stukken betr. de aanleg van schuilgaten,
de vordering van grond hiervoor en (protest tegen) de
aanwijzing van uitvoerend personeel (juni 1944);
documenten en correspondentie betr. de klokkenroof.
Diverse stukken betr. de Nederlandsche
Arbeidsdienst; vordering van ongebruikte manege
door de Duitse Wehrmacht voor de stalling van
paarden en correspondentie over reparatiekosten.

Roermond

metaalvordering, metalen,
verdedigingswerken, schuilgaten,
schuilplaatsen, klokkenvordering,
klokkenroof, kerkklokken,
Nederlandsche Arbeidsdienst

Roermond

Collectie Oorlogsdocumentatie 7005
1940-1945

177

ja

vermoedelijk archief bisdom
Roermond

naoorlogse inventarisatie aan de hand van een
1942 - 1943
kaartsysteem waarin opgenomen de in Roermond en
andere plaatsen in Limburg aanwezige klokken aan
de vooravond van de klokkenroof (van 1942-1943).
De inventarisatie bevat talrijke detailgegevens
(inclusief de categorie waartoe de klok werd gerekend
en het lot van de klok) en literatuurverwijzingen.

klokkenvordering, klokkenroof, metalen,
metaalverordening, erfgoed, cultuur,
cultureel erfgoed, katholicisme, kerken,
kerkklokken

Roermond
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kaartsysteem, samengesteld door de Roermondse
1943
gemeentearchivaris M.K.J. Smeets tussen januari en
mei 1943, waarin opgenomen de in Limburg
aanwezige kerkklokken aan de vooravond van de
klokkenroof (van 1942-1943). Het systeem is
alfabetisch per gemeente gerangschikt en bevat
detailgegevens.

klokkenvordering, klokkenroof, metalen,
metaalverordening, erfgoed, cultuur,
cultureel erfgoed, katholicisme, kerken,
kerkklokken
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kopie van kaartsysteem uit inventarisnummer 178,
1943
samengesteld door de Roermondse
gemeentearchivaris M.K.J. Smeets tussen januari en
mei 1943, waarin opgenomen de in Limburg
aanwezige kerkklokken aan de vooravond van de
klokkenroof (van 1942-1943). Het systeem is
alfabetisch per gemeente gerangschikt en bevat
detailgegevens.
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(algemene) documentatie betr. de Winterhulp
1940 - 1944
Nederland. Bevat instructies voor collectanten (maart
1941); schrift met krantenknipsels uit 1940 over de
Winterhulp; brochure "Richtlijnen voor de uitvoering
van het Winterhulpwerk Nederland"; exemplaren van
het scholingsblad van de Winterhlp "Voor het volk,
door het volk" (nr. 1 t/m nr. 5: februari - mei 1941) en
exemplaren van het Voorlichtingsblad van de
Winterhulp en de Nederlandsche Arbeidsdienst
(1941 -1944)

Roermond

Winterhulp, collaboratie, collectes,
voorlichting, richtlijnen, Nederlandsche
Arbeidsdienst
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documentatie betr. de Luchtbeschermingsdienst:
1939 - 1945
rapport van 1 september 1944 over luchtaanval op het
station, beschieting van een munitietrein ten oosten
van Roermond en een konvooi van 7 Duitse
locomotieven op de spoorbrug over de Maas bij
Buggenum; inventaris (per wijk) van het aantal
woningen, gezinnen en inwoners van/in Roermond;
niet gedateerde plattegrond van Roermond met
versperringen en afesloten wegen; brochures en
pamfletten betr. de luchtbescherming; exemplaren
van de jaargangen 1939 tot en met 1941 van
"Luchtgevaar" (orgaan van de Nederlandsche
Vereeniging voor Luchtbescherming);
scholingsnotities door lid van de dienst; notities vanaf
mei 1943 tot mei 1944 betr. boven of in de regio
Roermond neergeschoten gevechtsvliegtuigen en
bommenwerpers, incl. opmerkingen over de
bemanningen, nota's betr. de aanschaf van
materialen; twee exemplaren (nr. 2 en 3 uit 1945) van
het "Maandblad voor luchtbescherming en
brandweer")

Roermond, Haelen,
Buggenum, Vlodrop,
Maasniel, Kessenich,
Helden, Weert, Asten

luchtbescherming, spoorwegen,
Luchtbeschermingsdienst, schade,
beschietingen, branden,
oorlogsschade, munitie, versperringen,
woningen, brochures, pamfletten,
onderscheidingen, tijdschriften,
opleidingen, onderwijs, lesmateriaal,
spellen, speelgoed, piloten,
geallieerden, vliegtuigen,
gevechtsvliegtuigen, bommenwerpers,
luchtgevechten, crashes,
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Mathieu Koch

documentatie betr. de evacuatiedienst van
Roermondse Luchtbeschermingsdienst: algemene
stukken; lijst van medewerkers van diverse
gemeentelijke diensten; personele zaken; resultaten
van een reuktest;

Roermond

Luchtbeschermingsdienst, personeel,
opleidingen, evacuatiedienst,
naoorlogse periode
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documentatie betr. de distributie en bezorging van
1944, 1948
met name brood gedurende de fronttijd en de periode
volgend op de bevrijding (toegespitst op bakkerij H.
Thomassen-Deckers aan de Bergstraat in Roermond)

Roermond

voeding, voedsel, voedselvoorziening,
Thomassen-Deckers H
distributie, schaarste, brood, bakkerijen,
naoorlogse periode, Militair Gezag,
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stukken betr. joden, joodse vluchtelingen,
1939 - 1943
discriminerende maatregelen tegen joden en
jodenvervolging, lijst met namen van joodse
vluchtelingen die op 1 december 1939 ingeschreven
waren in het Roermonds bevolkingsregister;
krantenartikel over Roermondse jodin Recha
Goudsmit, enkele afmeldingsfomulieren van (Duitse)
joden; lijst uit april 1943 van de resterende 53 in
Roermond geregistreerde joden met aanvullend
schrijven van de comissaris van politie dat 20 van hen
op 9 april 1943 naar Vught zijn vertrokken, 3 naar
Westerbork, 7 toestemming hebben om in Roermond
te blijven, 6 ziek zijn en door 4 leden van de familie
Goudsmit worden verzorgd en dat 13 personen
voortvluchtig zijn.

Roermond, Vught

joden, jodenvervolging,vervolging,
joodse vluchtelingen, discriminatie,
verordeningen, bevolkingsregisters,
registratie,

1942 - 1944

klokkenvordering, klokkenroof, metalen,
metaalverordening, erfgoed, cultuur,
cultureel erfgoed, katholicisme, kerken,
kerkklokken

lesmateriaaal van de
Luchtbeschermingsdie
nst, uitgevoerd als
variant op het
gezelschapsspel
"ganzenbord"
(origineel),

Falkenstein Hermann Israel,
Goudsmit Recha
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in opdracht van de Feldgendarmerie opgestelde lijsten 1940
uit juni 1940 van verenigingen in Roermond (inclusief
ledenaantal en bestuurssamenstelling): economisch
(8), sport (46), confessioneel en sociaal-economisch
(47) en politiek (4). Lijst met Roermondse musea,
instituten, sociëteiten en gezelschappen,
vakopleidingen, archieven en bibliotheken

Roermond

Feldgendarmerie, verenigingen,
bestuur, lidmaatschap, instellingen,
bibliotheken, opleidingen, archieven
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stukken betr. de Nederlandse Unie en de daaraan
1940 - 1942
verbonden Sociale Voorlichtingsdienst: documenten
van algemene (landelijke/provinciale) aard; uitgaven,
declaraties en kostenoverzichten; organisatorische en
administratieve aangelegenheden zoals betaling van
contributie; lijst van verbindingsmannen in het Uniedistrict Roermond (april 1941); kerstboodschap van
december 1941 van het driemanschap (leiding) van
de Nederlandse Unie.

Roermond

Nederlandse Unie, correspondentie,
Höppener René, Wijffels Frans C M,
brieven, propaganda, colportage, NSB, Tendijck Jan
politieke partijen, verzuiling, katholieken
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correspondentie met en opgaven van leden (en
1940 - 1941
adhesiebetuigingen) en contributie aan het
hoofdkantoor van de afdeling Limburg van de
Nederlandse Unie in Heerlen (1940, 1941). Het
betreft (niet betaalde of geïnde) contributie en
ledenlijsten van het Uniedistrict Roermond en de
plaatsen Weert, Eindhoven, Gulpen, Nieuwstadt en
Maastricht. Enkele brochures en een exemplaar van
"Kroniek" van 6 oktober 1941 (blad voor medewerkers
van de Nederlandse Unie in Limburg). Opgaven van
ledenaantallen, inclusief pesonalia. N.B. Talrijke leden
worden in een later stadium van de bezetting actief in
het georganiseerd verzet. De meeste ledenlijsten
hebben betrekking op de Roermondse Unieleden en
dateren van de zomer van 1940, november 1940 en
mei/juni 1941

Roermond, Heerlen, Weert,
Eindhoven, Maastricht,
Gulpen, Nieuwstadt,
Posterholt, Maasbracht,
Herkenbosch, Heel, St.
Odiliënberg, Melick,
Grathem, Maasniel,
Heythuysen, Linne,
Buggenum, Neer, Nunhem,
Swalmen, Herten, Vlodrop,
Horn, Beesel, Reuver,
Tegelen, Steyl, Venlo,
Neeritter, Geleen, Echt,
Tungelroy, Stevensweert,
Helden, Susteren, Baarlo,
Roggel, Stramproy, Meijel,
Kerkrade, Baexem, Kelpen,
Venray, Sittard, Obbicht

Nederlandse Unie, lidmaatschap,
personalia, financiën, propaganda,
brochures, tijdschriften, corporatisme,
politieke partijen

Wijffels Frans C M, Höppener René
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aantekeningen en losse notities van vergaderingen en 1940 - 1941
bijeenkomsten. Opgaven van geïnde contributie in
Roermond (september - november 1940); opbrengst
van de bezorging en lossse verkoop van een aantal
edities van het weekblad "De Unie" in het district
Roermond (eind 1940); informatie- en wervingsbrief
van Jan Tendijck (Gewestelijk Bureau/secretariaat
van de Unie in Limburg) voor de abonnees van het
weekblad "De Unie". Tekst van redevoeringen door
onder anderen H. Speleers en H. H. Schure;
parafrasering van het landbouwprogramma van de
Unie door het Roermonds Unielid en
landbouwcursusleider ir. W. J. Dewez; financieeltechnische correspondentie betr. weekblad "De Unie";
(incomplete) namenlijsten van abonnees op weekblad
"De Unie" in Roermond, Swalmen, Beegden, Vlodrop,
Herkenbosch, Horn, Heythuysen, Neer.
Partijprogramma van de Nederlandse Unie; diverse
brochures (waarin o.a. delen van het partijprogramma
zijn uitgewerkt), contactbrieven (van de gewestelijke
propagandaraad in Heerlen) en krantenknipsels betr.
de Unie (landelijk en regionaal) en de NSB; zes
exemplaren (nr. 1 t/m 6 uit 1941) van de "Ongeregeld
verschijnende kroniek voor alle medewerkers der
Nederlandsche Unie in het gewest Limburg"

Roermond, Swalmen,
Beegden, Vlodrop,
Herkenbosch, Horn,
Heythuysen, Neer, Gennep,
Heerlen

bijeenkomsten, Nederlandse Unie,
financiën, weekblad De Unie,
propaganda, redevoeringen, landbouw,
cultuur, corporatisme, opleidingen,
onderwijs, NSB, proclamaties, politieke
partijen, partijprogramma's,
katholicisme, Agrarisch Front,
Opbouwdienst, Nederlandsche
Arbeidsdienst

Speleers H, Schure H H, Dewez W J,
Tendijck Jan, Reuten Jos, Hartman
H, Hoeberigts J, Janssen Th, Lampe
A, Maenen Jan, Quai Jan E de, Riter
M

Unie speldje, Unie
vaantje, affiche uit
oktober 1946 betr. de
nationale
inzamelingsactie
"Nederland helpt Indië"
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(naoorlogse) herinneringen van J.C.H. Tonnaer (uit
1940 - 1945
de Jesuitenstraat 7) waarin o.m. aandacht voor de
Duitse inval, tijdelijk werk in Duitsland (1940-1941),
ontwikkelingen aan de fronten, periode van schanzen
(graafwerk i.v.m. de aanleg van
verdedigingsstellingen), bevrijding in september 1944
na een voettocht via Echt en Susteren naar ZuidLimburg; na de bevrijding blijft de auteur in de buurt
van het front bij Sittard en Geleen omdat hij terug wil
keren naar Roermond; bij Nieuwstadt passeert hij de
frontlijn. Terug in Roermond breken weldra de fronttijd
en het kelderleven aan; er volgen razzia's en de
executie van 13 ondergedoken Roermondenaren op
26 december 1944 gevolgd door de deportatie van
2800 Roermondse mannen naar Duitsland; de auteur
besluit dan om met zijn dochter onder te duiken in
Swalmen waar hij tot de evacuatie van Roermond (21
januari 1945) blijft. In de daaropvolgende weken houdt
de auteur zich met andere gezinnen schuil in de
doorgebroken kelders van de Jesuitenstraat. Als de
schuilplaats ontdekt wordt, moet het ondergedoken
gezelschap van circa 30 personen alsnog vertrekken.
Omdat bewaking op de verzamelpaats in de Eiermijn
ontbreekt, duikt men opnieuw onder.

Roermond, Wessem,
Waldniel, Spaubeek, Geleen,
Sittard, Nieuwstadt,
Susteren, Swalmen

herinneringen, memoires, meidagen
Tonnaer J C H
1940, Duitse invasie, luchtgevechten,
crashes, vliegtuigcrashes,
bommenwerpers, verdedigingswerken,
graafwerk, schanzen, geallieerden,
Amerikaanse strijdkrachten SS,
Wehrmacht gevechten, gevechtslinies,
fronttijd, bombardementen,
dwangarbeiders, beschietingen,
artilleriebeschietingen, granaatvuur,
kelderleven, onderduikers, verraad,
executies, terechtstellingen, terreur,
moordpartijen, deportaties, evacuaties,
plunderingen, diefstal, bevrijding
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twee niet gedateerde brieven (origineel en overgetypt) 1945
van resp. Anna Fehmers en Ernestine, Maria of Tilly
Haan. Laatstgenoemde (Mathilda Alexia Frederica
Hubertina Haan) was Roermonds eerste vrouwelijke
raadslid en apothekeres, werkzaam in de van haar
vader overgenomen apotheek in de Hmastraat.
Fehmers en Haan maakten begin 1945 recepten klaar
voor de wachtende (zieke) Roermondse evacué's in
het doorgangskamp in Brüggen. Naast losse (privé)
mededelingen schreven ze over het wangedrag van
de Duitse parachutisten en de Grüne Polizei en de
toestand in Roermond in februari en maart 1945

Roermond

brieven, medische zorg,
geneesmiddelen, apotheken,
evacuaties, vluchtelingen,
plunderingen, diefstal, vernielingen,
ziekenhuizen, noodlazaret,
verwoestingen, oorlogsschade

Fehmers Anna, Haan Ernestine (?)
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dagboek van Hendrikus Kanters (Gebroeklaan 5
1944 - 1945
Maasniel) over de periode augustus 1944 - juni 1945
met bijdragen en aanvullingen van zijn 16-jarige zoon
Ton. Bevat kopiën van persoonlijke documenten.
Kanters was in dienst van de PTT en beschrijft o.a.
de periode van gedwongen graven aan
verdedigingsstellingen (schanzen); de veeroof; de
beschietingen en bombardementen gedurende de
fronttijd; het gedrag van de Duitse parachutisten
(Fallschirmjäger) en hun jacht op mannen;
kelderleven; evacuatiedreiging; evacuatie
voorbereidingen en herhaaldelijk uitstel gevolgd door
definitieve evacuatie op 20 februari; beschrijving van
de bizarre omstandigheden in het doorgangskamp in
Brüggen; hachelijke treinreis (24 februari) door
Duitsland en terugkeer in Nederland via Gronau en
Enschede (onderweg meermaals beschoten; er vallen
meerdere dodelijke slachtoffers en tientallen
gewonden). Wijhe en het herhaaldelijk
gebombardeerde Raalte (en Wijhe) blijken de
eindbestemming te zijn. Beschrijving van de
verblijfsperiode (incl. cultuurverschillen) en de
bevrijding op 10 april, vrijwel meteen gevolgd door
pogingen om naar Maasniel terug te keren (lange
wachttijd en groeiende heimwee); beschrijving van de
terugreis (begin mei) en de ravage in de eigen woning

Roermond, Maasniel, Linne,
Brüggen, Raalte, Wijhe

dagboeken, graafwerk, schanzen,
veeroof, diefstal, plunderingen SA,
razzia's, fronttijd, beschietingen,
artilleriebeschietingen,
bombardementen, parachutisten,
huiszoekingen, onderduikers,
inkwartiering, evacuaties,
doorgangskampen, vernielingen,
bevrijding, Canadese strijdkrachten,
geallieerden, Binnenlandse
Strijdkrachten, repatriëring, financiën,
uitkeringen, heimwee

Kanters Hendrikus Hubertus, Kanters
Antonius Adrianus Maria Theresia
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dagboek van de dienstplichtig militair Gerard Veroude 1938 - 1940
uit Oss over de vervulling van zijn militaire dienst in
Blerick/Venlo en Roermond/Horn (vanaf oktober
1938), de mobilisatieperiode (vanaf 27 augustus
1939) en de meidagen van 1940, gepubliceerd in het
Brabants Dagblad tussen 17 april en 14 mei 1980.
Veroude maakte deel uit van de verbindingsdienst van
het 17e regiment infanterie (ook wel 17e
grensbataljon genoemd) dat verantwoordelijk was
voor de bewaking en verdediging van het grensgbied
met Duitsland tussen Swalmen en Posterholt. Op 10
mei bevond Veroude zich in het patronaatsgebouw in
Horn. De bataljonscommandant, majoor Hamm,
ontpopte zich meteen als laf, zwak en niet bereid om
te vechten. Er werden (vergeefse) pogingen
ondernomen de Duitse opmars te vertragen. Al snel
moesten de Nederlandse militairen zich in westelijke
richting (kanaal Wessem-Nederweert) terugtrekken
maar daar bleek de brug al te zijn opgeblazen. Toch
kon het kanaal worden overgestoken en trokken de
militairen (meest op de fiets) via Weert, Leende (11
mei), Eindhoven en Tilburg richting Breda. Onderweg
ontmoetten ze Franse troepen. Via Roosendaal (12
mei) en Bergen op Zoom kwam Veroude in
Middelburg terecht. Kort daarop volgde de capitulatie
van de troepen in Zeeland (18 mei). Veroude had
weliswaar strijd en oorlogsgeweld beleefd, maar zelf
had hij niet gevochten. Onderweg naar een
krijgsgevangenkamp slaagt hij er in te ontsnappen en
naar zijn woonplaats Oss terug te keren.

Oss, Roermond, Horn,
Swalmen, Posterholt, Weert

dagboeken, kranten, voorloorlogse
periode, mobilisatie,
verbindingsdiensten, bruggen,
inkwartiering, oorlogvoorbereiding,
Meidagen 1940, Duitse invasie,
gevechtshandelingen, doden,
gewonden, oorlogsslachtoffers,
capitulatie, krijgsgevangenen,
ontvluchtingen, ontsnappingen
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kopie van dagboek (auteur onbekend) in telegramstijl 1944 -1945
over de periode van 2 september 1944 tot 20 mei
1945. Bombardement Roermond van 6, 13, 15 en 28
oktober en 4 en 11 november (inclusief namen van
slachtoffers); razzia's, beschietingen, granaatvuur,
artilleriebeschietingen, bruggen, explosieven,
deportatie (30 december 1944); terug in Nederland
(vanaf 6 maart 1945) en terug in Roermond op 5 mei
1945. Enkele namen en adressen van geëvacueerde
Limburgers (Roermondenaren) in Noord Nederland
en namenlijsten uit het "Wachtboek" van december
1944

Roermond, Dülken

dagboeken, bombardementen, razzia's,
beschietingen, granaatvuur,
artilleriebeschietingen, bruggen,
explosieven, deportaties, dwangarbeid,
bewaking
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kopie van handgeschreven dagboek (auteur
1944 - 1945
onbekend) over de periode van 30 december 1944 tot
18 mei 1945. Het dagboek begint met de deportatie
van 2800 Roermondenaren op zaterdag 30
december: "Wij vertrokken 's avonds om half zeven te
voet naar Dülken en kwamen daar 's morgens om half
zeven aan". Via Varresbeck (dwangarbeid aan
spoorwegen; ellendige tijd) belandt de auteur in
Düsseldorf waar de omstandigheden beter zijn. Naar
verhouding heeft de auteur veel aandacht voor de
voeding (soms goed maar doorgaans karig; veel
honger), het oorlogsgeweld (bombardementen),
hygiënische omstandigheden (luizen),
geloofsbeleving, nieuws uit Limburg/Roermond.
Medio maart moeten de auteur en zijn Limburgse
lotgenoten uit Düsseldorf vertrekken om te gaan
graven aan verdediginsstellingen in de oostelijker
gelegen regio Velbert. Op 17 april volgt de bevrijding.
Op de blijdschap van de herkregen vrijheid volgen
weken van ongeduldig wachten op de terugkeer naar
huis (niet in dagboek)

Roermond, Dülken,
Wuppertal, Varresbeck,
Düsseldorf, Velbert

dagboeken, deportaties,
doorfgangskampen, dwangarbeid,
voeding, voedsel, voedselvoorziening,
bombardementen, luchtalarm,
luchtoorlog, honger, schuilplaatsen,
schuilkelders, hygiëne, luizen,
verdedigingsstellingen, graafwerk,
schanzen, bevrijding, repatriëring

Veroude Gerard F
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handgeschreven dagboek van de 19/20-jarige
1944 - 1945
Johannes (Jo) Minten uit de Kloosterwandstraat 1
(met illustraties en foto's) over de periode van 8
september 1944 tot 15 februari 1945. Het dagboek
begint met een beschrijving van de terugtrekkende
Duitse troepen in Roermond. Kort daarop moesten de
mannen (ook Oekraïense gevangenen) gaan
schanzen en volgden de eerste razzia's en
bombardementen (foto van de vernielde Maasbrug en
verwoestingen in de Marktstraat). Ontruiming van
stadsdelen in de buurt van de Maas. Meteen na de
bombardementen volgden de granaatbeschietingen
(vanaf 16 november) en begon het kelderleven.
Terreurgolf en plunderingen (Duitse parachutisten);
evacuatiedreiging (vanaf medio december); verticaal
ingraven van spoorstaven in centrum als versperring
(19 december); aanslag met explosieven op de
ambtswoning van de bisschop (21 december);
executie 13 ondergedoken Roermondenaren (26
december); deportatie 2800 mannen (30 december)
via Dülken (wielerbaan) naar een doorgangskamp in
Wuppertal-Varresbeck om vandaaruit als
dwangarbeider aan de slag te gaan in de regio.
Auteur werd ziek verklaard en doet verslag van het
verblijf in Duitsland tot zijn terugkeer in Roermond op
17 januari. Vervolgens moest Roermond evacueren.
Auteur vertrok op 31 januari via het overvolle Brüggen
naar Waldniel en overleefde het twee keer beschoten
treintransport van 8 februari 1945. Uiteindelijk
belandden Minten en zijn familie in Franeker

Roermond, Dülken, Elmpt,
Wuppertal, Varresbeck,
Vohwinkel, Brüggen,
Waldniel, Franeker

dagboeken, verdedigingswerken,
Minten Johannes
graafwerk, schanzen, dwangarbeid,
dwangarbeiders, luchtoorlog,
luchtgevechten, bombardementen,
razzia's, evacuaties, ontruimingen,
beschietingen, artilleriebeschietingen,
granaatvuur, kelderleven, fronttijd,
schuilplaatsen, schuilkelders,
plunderingen, diefstal, parachutisten,
Fallschirmjäger, deportaties, executies,
terechtstellingen, moordpartijen,
doorgangskampen, dwangarbeiders,
dwangarbeid, repatriëring,
oorlogsslachtoffers, gewonden,
spoorwegen, oorlogsgeweld,
luchtaanvallen

229

Roermond

Collectie Oorlogsdocumentatie 7005
1940-1945

128

ja

gemeentearchief Roermond

dagboek van de 22/23-jarige Mia Bremmers uit de
1944 - 1945
Neerstraat 35 over de periode van 11 november 1944
tot 15 maart 1945. Korte beschrijving van het
bomardement van 11 november 1944;
granaatbeschietingen en kelderleven; deportatie 2800
mannen naar Duitsland (30 december) en
aanvankelijke onzekerheid over hun lot;
evacuatiedreiging en begin evacuatie naar
verzamelcentrum Eiermijn. Op 3 februari vertrok de
auteur naar Brüggen en op 8 februari ging het in een
overvol treintransport via Wesel, Enschede en Zwolle
naar de eindbestemming Leeuwarden. Volgt verslag
van het verblijf en het lot van (achtergebleven)
familieleden. Het dagboek eindigt abrupt

Roermond, Herten, Merum, dagboeken, bombardementen,
Lerop, Brüggen, Leeuwarden artilleriebeschietingen, beschietingen,
granaatvuur, fronttijd, ontruimingen,
evacuaties, spoorwegen, treinen,
hygiëne
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kopie van uittreksel uit oorlogsherinneringen
1944 - 1948
(september 1944 - mei 1954) van de zusters
Ursulinen van het klooster St. Salvator aan de
Zwartbroekstraat. In september en oktober kregen de
bewoners te maken met (Duitse) inkwartiering,
gevolgd door de komst van tientallen geëvacueerden
uit ontruimde stadswijken. Na de bombardementen
van oktober en november volgden de
artilleriebeschietingen (herhaaldelijk voltreffers en veel
schade aan het klooster en de omliggende gebouwen)
en begon het kelderleven. Vanaf december was
sprake van toenemende evacuatiedreiging (definitief
vanaf 18 januari). Op 23 januari zouden alle bewoners
incl. de kloostergemeenschap moeten vertrekken (de
uittocht vond in de eerste helft van februari plaats en
gold voor een gedeelte van de -burger-bewoners, de
kloosterlingen en de internaatjeugd. Tussen de 100
en 200 zieken, verplegend personeel en burgers
bleven achter. Alvorens de stad te verlaten blies een
Duits Sprengkommando op 28 februari de toren van
de kathedraal op. Kort na de bevrijding kwam de
repatriëring op gang en werd begonnen met de eerste
herstelwerkzaamheden. Ook het onderwijs werd
hervat; de realisering van plannen voor een nieuwe
school (MULO) liepen (vooralsnog) spaak

Roermond

dagboeken, herinneringen, kloosters,
kloosterorden, religie, luchtalarm,
inkwartiering, schuilplaatsen,
schuilkelders, evacuaties,
ontruimingen, voeding, voedsel,
bombardementen, beschietingen,
explosieven, artilleriebeschietingen,
granaatvuur, lazaret, noodziekenhuis,
razzia's, Ordnungspolizei, Grüne
Polizei, onderduikers, huiszoekingen,
Sprengkommando, bevrijding,
repatrëring, herstelwerkzaamheden,
herstel. NSB, arrestaties, onderwijs
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map bevat aanplakbiljetten, brochures,
1940 - 1944
(antisemitische) tijdschriften: oproep van
burgemeester Weynen aan de mannelijke bevolking
van Roermond (november 1944); redevoering van
Arthur Seyss-Inquart (12 maart 1941); brochure met
o.a. "proclamatie van de Führer aan het Duitse volk"
(juni 1941 n.a.v. Duitse inval in de Sowjet Unie) en
een bijdrage van Reinhard Heydrich; exemplaren van
de tijdschriften "Berlijnse Koerier" (1941), "Signaal"
(juli 1943) en speciale editie van het antisemitische
"Werelddienst" (internationale correspondentie ter
voorlichting omtrent het jodenvraagstuk) van juni 1943

Roermond

aanplakbiljetten, affiches, brochures,
tijdschriften, pers, nationaalsocialisme,
antisemitisme

foto van de vernielde
Maasbrug (na 28
oktober 1944);
verwoestingen in de
Marktstraat (na 11
november 1944);
versperringen in de
Jesuitenstraat
(december 1944);
situatieschets van de
treinbeschieting op 8
februari 1945 waarbij
meerdere doden en
tientallen gewonden
onder de Limburgse
vluchtelingen vielen

Bremmers Mia

originel oproep van
burgemeester Weynen
aan de mannelijke
bevolking van
Roermond (november
1944)
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uit Duitse bron afkomstige proclamaties,
1940 - 1944
aanplakbiljetten, mededelingen, bekendmakingen en
oproepen: kopie van proclamatie Seyss-Inquart van
29 mei 1940); aankondigingen; kopie van "West
Front" van 12 en 13 mei 1940 (bestemd voor Duitse
miltairen); vier originele exemplaren van een niet
gedateerde oproep (september 1944) van maarschalk
Walter Model aan de Duitse troepen aan het front in
West Europa; exemplaar van de "Berliner Illustrierte
Zeitung van 6 juli 1944;twee exemplaren van "Die
Gemeinschaft. Heimatbriefe aus dem Kreise Limurg
der NSDAP" (nr. 1 van juanuari 1944 en nr. 5 van mei
1944). Exemplaar van het geallieerde strooibiljet
"Nachrichten für Alle" van 18 oktober 1944

233

Roermond

Collectie Oorlogsdocumentatie 7005
1940-1945

48

ja

gemeentearchief Roermond

uit Duitse bron afkomstig strooibiljet van oktober 1944 1944
met curieuze inhoud (verwijzend naar gesneuvelde
geallieerde militairen en de betekenis van het verlies
voor achtergebleven geliefden)
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uit Nederlandse en geallieerde bron afkomstige
1942, 1944 - 1945
kranten ("Stars and Stripes" van 18 oktober 1944, 18
november 1944, 15 maart 1945, 6 en 13 april 1945 en
1 en 13 juni 1945; "The Chester Times" van 28 juli
1944; "Newsweek" van 9 en 16 april 1945; "Time" van
21 mei 1945; "The New Yorker"van 10 maart 1945;
"The Illustrated London News" van 24 februari 1945
met tekeningen van de strijd bij St. Joost, Montfort en
Linne; "The Sphere" van 2, 9 en 16 december 1944
met foto's van de strijd in Noord-Limburg); kopie van
"Mededeelingen van den Nederlandschen OrdeDienst van 21 september 1944; twee exemplaren (nr
1 en 10) van "Kijk" (een uitgave van het Amerikaans
Ministerie van Voorlichting, bestemd voor België en
Nederland); exemplaar van het (eenmalig) in 1945
verschenen blad "500.000.000 Menschen. De
oorlogsinspanning van het Britsch Imperrium";
exemplaar van het voor Nederland bestemde
tijdschrift "Knickerbocker Weekly" van 22 januari
1945; exemplaar van "De Geus onder studenten" van
december 1942
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Roermond

proclamaties, aanplakbiljetten,
mededelingen, bekendmakingen,
oproepen, vlugschriften, strooibiljetten

origineel met opschrift
"Nur für Wehtrmacht.
Gereserveerd voor
Duitsche Wehermacht"
(twee exemplaren);
oproep (september
1944) van maarschalk
Walter Model aan de
Duitse troepen aan het
front in West Europa

strooibiljetten

kranten, tijdschriften, pers,
geallieerden, illustraties, mededelingen,
proclamaties, illegale pers. De Geus
onder studenten

originele kranten en rijk
geïllustreerde
tijdschriften (1944,
1945) uit geallieerde
bron

kranten, vlugschriften, pamfletten en strooibiljetten uit 1941 - 1945
geallieerde bron, bestemd voor de Nederlandse
bevolking en vlugschriften uit Nederlandse
verzetsbron: exemplaren van "De wervelwind.
Maandblad voor vrijheid, waarheid en recht. Verspreid
door de RAF" van april, mei, juni en juli 1942; cynisch
overlijdensbericht van Adolf Hitller van 1 mei 1945;
enkele exemplaren van "De vliegende Hollander" uit
1944 en 1945; oproep uit april 1943 om geen gehoor
te geven aan de Duitse eis zich te melden voor
dwangarbeid in Duitsland; oproep om geen gehoor te
geven aan de Duitse oproep om metaal in te leveren;
toespraak van koningin Wilhelmina van 28 november
1941

strooibiljetten, kranten, pers, illegale
pers, arbeidsinzet, dwangarbeid,
metaalvordering, verzet, koningin
Wilhelmina, Radio Oranje,
redevoeringen, toespraken

originele exemplaren
van geallieerde
strooibiljetten uit 1942,
1944 en 1945

losse strooibiljetten, pamfletten, nieuwsberichten en
vlugschriften uit geallieerde bron, bestemd voor
Duitse militairen; twee exemplaren van het uit
geallieerde bron afkomstige "Die andere Seite" , een
geïllustreerd tijdschrift op zakformaat

strooibiljetten, vlugschriften,
tijdschriften, propaganda

originele strooibiljetten
en vlugschriften uit
geallieerde bron,
bestemd voor Duitse
militairen

1941 - 1945

St. Joost, Montfort, Linne,
Blerick, Geijsteren
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brochures, aankondigingen, oproepen en pamfletten 1940 - 1943
afkomstig uit Nederlandse nationaalsocialistische
bron: bevat o.a. een exemplaar van het "Maandblad
Der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap"
(augustus 1943); propagandablad van de
Nederlandsche Arbeidsdienst; "De bedrieger
bedrogen" (stripverhaal); exemplaar van "'t Werkende
Volk. Strijdblad voor de nationaal-socialistische
beweging der Nederlanden"; exemplaar van het "NSB
Kaderblad";losse exemplaren van de bladen "Orde!",
"Toekomst","Victorie", "Blokkade", "Agrarische Post"
en "Volk en Vaderland"; brochure n.a.v. het tienjarig
bestaan van de NSB (december 1941); brochure van
Max Blokzijl "Tik-Tak Voor het te laat is...!" (1941);
enkele exemplaren uit 1941 van "De Weg. Weekblad
van Nationaal Front"; exemplaar uit 1941 van
"Nederlandsche Illustratie"; drie exemplaren van het
NSB-propgandablad "Volk van Nederland" uit
augustus en september 1941; exemplaar van "Alarm.
Orgaan.voor Den Haag en omstreken der nationaal
socialistische beweging in Nederland); kopieën van
propaganda-affiches van de NSB, de Nederlandse
Landstorm en de Nederlandse (Germaanse) SS;
NSB-brochure "Landverraders" uit 1941 van Max
Blokzijl

NSB, nationaalsocialisme, propaganda, Blokzijl Max
Nederlandsche Arbeidsdiens,
brochures, tijdschriften, Landstorm;
zakboekje met voorwaarden behorend
bij het lidmaatschap van de NSB

"De bedrieger
bedrogen"
(nationaalsocialistische
propaganda in
stripvorm); zakboekje
met voorwaarden
behorend bij het
lidmaatschap van de
NSB
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anti-nationaalsocialistische en antifascistische
1940, 1941, 1942, 1944,
vlugschriften en pamfletten; diverse wervingsaffiches 1950
van de Nederlandse Unie, zegels van de Nederlandse
Unie; overlijdensberichten van Hitler (in Roermonds
dialect) en Goebbels uit augustus en september
1945; twee foto's van anti-NSB uitingen; kwestie
tussen het bisdom Roermond en J. A. Timmermans,
hoofd van de Lagere Landbouwschool in Sittard betr.
diens aanblijven als bestuursraad in Limburg in 1942;
tekening met opschrift 28 april 1944 waarop
afgebeeld de Roermondse politiefunctionarissen (en
verzetsdeelnemers) Van Mierlo, Heiligers, Munten en
Schmitz; spotgedicht tegen de NSB Commissaris der
Provincie Max de Marchant et d'Ansembourg; gedicht
van (gijzelaar) Anton van Duinkerken, gedicht
opgedragen aan de onbekende soldaat; anoniem
protestgedicht uit 1940; gedicht van de carmeliet
Titus Brandsma (Amersfoort 1942); proclamatie (10
mei 1940) en toespraken van koningin Wilhelmina (24
juni 30 augustus en 28 november 1941; brief van
kardinaal J. E. van Roey (12 juni 1944); brief aan
bevolking van bisschop Lemmens uit december 1944;
protestbrief van de Duitse bisschoppen van 26 juni
1941 en protestbrief van Clemens August von Galen,
bisschop van Münster (14 juli 1941); protestbrieven
van de Nederlandse bisschoppen van 25 juli 1941
(katholieke vakbond), 17 februari 1943 (o.a.
jodenvervolging, dwangarbeid in Duitsland en
gevangenen in concentratiekampen) en 12 mei 1943
(dreigende deportatie van vele duizenden
dwangarbeiders)

Sittard, Roermond

antifascisme, anti-nationaalsocialisme,
pamfletten, vlugschriften,
prentbriefkaarten, illegale pers, verzet,
illegailteit, naoorlogse periode,
collaboratie, collaborateurs, koningin
Wilhelmina, redevoeringen, toespraken,
radio Oranje, nazificatie,
gelijkschakeling, proclamaties,
Meidagen 1940

wervingsaffiches van
de Nederlandse Unie;
zegels van de
Nederlandse Unie;
prentbriefkaarten;
prentbriefkaarten met
protestboodschap
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Berichten Voorziening Oorlogstijd (BVO). Het blad
1944
verscheen voor 't eerst op 25 mei 1944 en was
bedoeld om de bevolking van actuele ontwikkelingen
aan zowel de fronten als in de regio of ter plaatse op
de hoogte te houden. BVO verscheen vanaf de zomer
dagelijks. De oplage van bijna 2.000 exemplaren per
editie werd in grote delen van de provincie verspreid.
Tijdens de fronttijd kromp het verspreidingsgebied
door het groeiend isolement van de regio. Eind
december moest de uitgave om veiligheidsredenen
worden stopgezet. In totaal waren toen 210
afleveringen van BVO verschenen waarvan de laatste
op 29 december 1944. De map bevat een groot aantal
exemplaren van het blad, maar is niet compleet.

Roermond

illegale pers, illegaliteit,
nieuwsberichten, nieuwsvoorziening,
Berichten Voorziening Oorlogstijd
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geallieerde strooibiljetten, bestemd voor de Belgische 1942 - 1944
bevolking

pamfletten, strooibiljetten, propaganda,
Belgen
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affiche betr. de bevrijding en wederopbouw van
Nederland (koningin Wilhelmina)

1945

affiches, bevrijding, wederopbouw,
koningin Wilhelmina
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Dienstbevel (Dienstbefehl) van de Schutzgruppe
Roermond waarin opdracht wordt gegeven om op 18
januari 1942 met volledige uitrusting aan te treden
(bevat origineel insigne met adelaar op swastika)

1942

Roermond

opdracht, bevel, Schutzgruppe

Timmermans J A, Duinkerken Anton
van, Brandsma Titus, Lemmens
Joseph Hubert Guillaume, Galen
Clemens August von

origineel insigne
(textiel) van de
Schutzgruppe met
adelaar en swastika
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verslag van vraaggesprek met Roermondse getuigen 1944
(broeder Wendel Jordans en mevrouw Trees BanninkKlaassens) en historicus Fred Cammaert over de
bombardementen in oktober en november 1944 op
Roermond. Oorspronkelijk bevatte deze map
documentatie over het bombardement op Roermond
van 11 november 1944. Die documentatie is
overgeheveld naar het archief van de gemeentelijke
Luchtbeschermingsdienst.

Roermond

bombardementen, bruggen
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(meest kopieën van) diverse stukken (o.a. processen 1944 - 1945
verbaal, overlijdensoorkondes en krantenartikelen)
betr. de executie van 13 ondergedoken inwoners van
Roermond door leden van het 1e bataljon van het 24e
regiment parachutisten onder commando van majoor
Ulrich Matthaeas op 26 dember 1944 in Elmpt.
Signalementen en personalia van de slachtoffers

Roermond, Elmpt,
Niederkrüchten

parachutisten, onderduikers, verraad,
moordpartijen, executies, moord,
terechtstellingen, oorlogsmisdaden,
oorlogsmisdadigers, slachtoffers,
oorlogsslachtoffers

Matthaes Ulrich, Hey Johnny,
Claessens Lodewijk Gerardus
Hubertus, Fuchs Peter Josef, Denis
Franciscus, Jongen Willem, Oljans
Thijs, Sevenich Mathieu, Tobben Jan
Catherina, Uphus Louis, Oljans
Wicher, Hanno Johannes Hubertus,
Janssens Lambertus Joseph, Winters
Willem, Selder Hubertus, Verstappen
Dieudonné, Goltzsch Rudolf Albert,
Moll Wilhelm
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bijlage bij Dagblad De Limburger n.a.v de herdenking 1943, 1944
van 50 jaar bevrijding (6 september 1994); bijlage bij
Limburgs Dagblad n.a.v. herdenking 50 jaar bevrijding
(10 september 1994) bekendmaking door de
Limburger Koerier (29-4-1943) betr. de terugvoering
in krijgsgevangenschap van de Nederlandse
militairen; publiciteit n.a.v. de kleurenfoto's uit de
bezettingsjaren van Alphons Hustinx; bisschoppelijke
(herderlijke) brieven van 2 februari en 25 juli 1941
(n.a.v. de nazificering van de katholiek vakbond en het
katholiek verenigingsleven); dagboeknotities van een
gemeenteambtenaar n.a.v. de inlijving en de oproep
aan de bevolking om te gaan graven aan
verdedigingsstellingen (10 en 11 september 1944);
oproep van plv. burgemeester Jacobus Weijnen aan
winkeliers om opgave te doen van alle voorraden
(oktober 1944); bekendmaking van Rijkscommissaris
Seyss-Inquart betr. richtlijnen voor de bevolking als
het tot gevechtshandelingen komt (29 januari 1944);
notities betr. de inlijving van het gebied op de
oostelijke Maasoever bij Duitsland en bestuurlijke
gevolgen; uitvoerige verklaring van Wilhelm Lorenzen
(hoofd van de NSDAP in Rheydt en tijdelijk
burgemeester van Roermond) betr. de inlijving van
het gebied op de oostelijke Maasoever in MiddenLimburg en zijn daden als burgemeester van
Roermond; verklaring van (interim) burgemeester
Jacobus Weynen over de inlijjving en (de rol van)
Wilhelm Lorenzen (met commentaar van verbalisant
Gerard Verlinden)

Roermond, Viersen,
Düsseldorf, Niederkrüchten,
Möinchen-Gladbach,
Brüggen

herdenkingen, kranten,
krantenknipsels, bevrijding,
krijgsgevangenen, Nederlandse
strijdkrachten, April-meistaking,
katholicisme, bisschoppen, herderlijke
brieven, inlijving, schanzen,
verdedigingswerken, graafwerk,
Reichsverteidigungskommissar,
Gauleiter, plunderingen, NSDAP,
Organisation Todt, Ordnungspolizei,
Grüne Polizei,

Hustinx Alphons, Sars Adriaan, SeyssInquart Arthur, Florian Friedrich,
Kinkelin, Lorenzen Wilhelm Heinrich,
Nieland, Weijnen Jacobus Petrus
Johannes, Amon, Wimmers Johan
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kaartsysteem uit de zomer van 1944 waarop
aangegeven de namen en adressen van bewoners
van het Stationsplein, inclusief de aantekening
hoeveel ruimte de kelders bieden en of de woning al
dan niet brandgevaarlijk is. Op de achterzijde van de
kaarten staat een situatieschets/plattegrond van de
kelder.

1944

Roermond

woningen, adressen, adreslijsten,
schuilplaatsen, kelders, brandweer,
luchtbescherming
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(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; vestiging van uit
Duitsland afkomstige (joodse) personen

1938 (januari)

Roermond

vooroorlogse periode, joden, joodse
vluchtelingen, inlichtingen, personalia
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(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
1938 (januari-februari)
vestiging en vertrek van personen (o.a. de joodse
bioscoopexploitant Max van Bergen); rapport (28
januari 1938) n.a.v. expositie van spotprenten van o.a.
Hitler en Goebbels gemaakt door Louis Ramaekers
(verwijderd i.v.m. "de hier in de grensstreek
bestaande goede verhoudingen tot Duitsland")

Roermond

inlichtingen, personalia, vooroorlogse
periode, spotprenten
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(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; gevallen van
kruimeldiefstal

1938 (februari-maart)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, diefstal
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(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen

1938 (maart)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia
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(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen

1938 (maart-april)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, diefstal, zedelijkheid

Louis Ramaekers, Bergen Maximiliaan
van

twee bidprentjes met
de namen van de
dertien, op Tweede
Kerstdag 1944
doodgeschoten
Roermondenaren.

252

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

263

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; naturalisatie en/of
vestiging van uit Duitsland afomstige joden

1938 (maart-april)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, joden, joodse vluchtelingen

253

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

264

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; vestiging van uit
Duitsland afomstige joden; rapportvermelding van
bewoning van een hotel aan het Stationsplein
(eigenaar Sylvain Goedhart) van uit Duitsland
gevluchte joden; krantenknipsel (mei 1938) betr. de
komst en toelatingsvoorwaarden van (joodse)
vluchtelingen uit Oostenrijk (op 13 maart was
Oostenrijk door Duitsland geannexeerd: de
"Anschluss")

1938 (april-mei)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, vluchtelingen, joden, joodse
vluchtelingen, diefstal, Oostenrijkers

254

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

265

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; vestiging van uit
Duitsland (en/of Polen) afomstige joden

1938 (mei)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, vluchtelingen, joden, joodse
vluchtelingen

255

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

266

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen

1938 (mei-juni)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia

256

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

267

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; vestiging en
vertrek van personen; vestiging van uit Duitsland
(en/of Oostenrijk) afomstige joden; klacht over antijoodse kreten door marktkoopman (29 juni);

1938 (mei-juli)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, smokkel, antisemitisme

257

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

268

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; vestiging van uit
Duitsland afomstige joden

1938 (juli)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia

258

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

269

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; vestiging en/of
naturalisatie van uit Duitsland (en/of Oostenrijk)
afomstige (joodse) vluchtelingen

1938 (juli)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, vluchtelingen, smokkel

259

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

270

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen

1938 (juli-augustus)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, smokkel,

260

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

271

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
1938 (augustus)
vestiging en vertrek van personen; vestiging van uit
Duitsland afomstige joden; opgave van drie uit
Duitsland afkomstige vluchtelingen; uitzetting twee
joodse vluchtelingen na afloop verblijfsvergunning; uit
rapport: "Goudsmit staat bekend als iemand die
Joodsche vreemdelingen hulp verleent om hier te
lande clandestien binnen te komen".

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, vluchtelingen, uitzetting,
hulpverlening, joden, joodse
vluchtelingen

261

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

272

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; vestiging van uit
Duitsland afomstige joden; correspondentie (12
september) n.a.v. het afgeven van een langdurige
verblijfsvergunning (voor vluchtelingen) i.v.m.
'familiebezoek';

1938 (augustus-september)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia

262

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

273

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; vestiging van uit
Duitsland afomstige joden; verzoek van het Comité
voor Joodsche Vluchtelingen in Roermond

1938 (september)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, uitzettingen, Comité voor
Joodsche Vluchtelingen

263

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

274

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen

1938 (september-oktober)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia

264

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

275

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; vestiging van uit
Duitsland afomstige joden

1938 (oktober)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, vluchtelingen, joodse
vluchtelingen

265

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

276

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
1938 (oktober)
vestiging en vertrek van personen; afwijzing van
verzoek door Sallie Julius Goudsmit om gevlucht
Duits-joods gezin (Lehmann) een verblijfsvergunning
te verstrekken (13 oktober) inclusief gegevens over
hulpverlening door Goudsmit (o.a. hulp bij
clandestiene grenspassage van vluchtelingen bij
Vlodrop om ze vervolgens door te sluizen naar België)

Roermond, Vlodrop

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, vluchtelingen, joodse
vluchtelingen, joden, hulpverlening

Goudsmit Sallie Julius

266

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

277

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; afwijzing verzoek
om verblijfsvergunning gevluchte Poolse jodin (19
oktober)

1938 (oktober-november)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, diefstal

267

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

278

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
1938 (september-december) Roermond, Reuver
vestiging en vertrek van personen; vestiging van uit
Duitsland gevluchte joden; correspondentie betr.
meerdere joodse vluchtelingen en hun
verblijfsvergunning; n.a.v. de toevloed van joodse
vluchtelingen is in Reuver (in de kweekschool van het
H. Hart) een vluchtelingenkamp ingericht o.l.v.
reservekapitein J.N.B. Simonis

vooroorlogse periode, inlichtingen,
Simonis J N B
personalia, joden, joodse vluchtelingen,
opvangkampen, Comité voor Joodsche
Vluchtelingen

268

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

279

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; vestiging van uit
Duitsland gevluchte joden; correspondentie betr. de
financieel-economische positie van Duits-joodse
vluchtelingen (i.v.m. al dan niet verlengen van een
verblijfsvergunning); kort rapport over clandestiene
grenspassage van enkele Duits-joodse vluchtelingen
bij Lemiers (15 november)

1938 (november)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, joden, joodse vluchtelingen,
uitzettingen

269

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

280

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
1938 (november)
vestiging en vertrek van personen; vestiging en
(dreigende) uitzetting van uit Duitsland gevluchte
joden; toekenningen van (tijdelijke) verblijfsvergunning
aan gevluchte Duitse joden; mededeling over
clandestiene hulpverlening (bij doorreis naar België)
aan gevluchte Duitse joden door Venlonaar Joseph
Jan Hubertus Coenen (21 nopvember);
correspondentie betr. de financieel-economische
positie van Duits-joodse vluchtelingen (i.v.m. al dan
niet toekennen/verlengen van een
verblijfsvergunning);

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
Coenen Joseph Jan Hubertus
personalia, joodse vluchtelingen, joden,
emigratie, uitzettingen, hulpverlening

270

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

281

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
1938 (oktober-november)
vestiging en vertrek van personen; toekenningen van
tijdelijke verblijfsvergunning aan gevluchte Duitse
joden; lijst met "namen van hen die er een beroep van
maken aan personen een nachtverblijf te verschaffen"
(mogelijk gaat het hierbij om joodse vluchtelingen);

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, joden, joodse vluchtelingen

271

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

282

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; toekenningen van
(tijdelijke) verblijfsvergunning aan gevluchte Duitse
joden

1938 (november-december)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, joden, joodse vluchtelingen

272

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

283

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; toekenningen van
(tijdelijke) verblijfsvergunning aan gevluchte Duitse
joden

1938 (november-december)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, joden, joodse vluchtelingen

273

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

284

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
vestiging en vertrek van personen; verzoek om
verblijfsvergunning voor gevluchte Duitse joden

1938 (december)

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, joden, joodse vluchtelingen

274

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

285

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen;
1938 (december)
vestiging en vertrek van personen; toekenningen van
(tijdelijke) verblijfsvergunning aan gevluchte Duitse
joden. Verzoek om advies betr. drie uit Duitsland
gevluchte Poolse joden; rapport betr. de uizetting van
2 uit Duitsland gevluchte joden; verzoek om
verblijfsvergunningen voor gevluchte Duitse joden

Roermond

vooroorlogse periode, inlichtingen,
personalia, joden, joodse vluchtelingen,
vluchtelingen, uitzettingen, Comité voor
Joodsche Vluchtelingen

275

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

325 (deel I, II en III)

ja

gemeentepolitie Roermond

dossier buitenlandse vreemdelingen en vluchtelingen. 1939
Registratie en personalia van o.m. Duits-joodse
vluchtelingen (juli-oktober); uitzettingen; toekenningen
van verblijfsvergunning; algemene correspondentie en
richtlijnen betr. vluchtelingen; alfabetisch
gerangschikte dossiers met aanvullende informatie
betr. individuele vluchtelingen en/of vreemdelingen
(naast Poolse, Duitse en Oostenrijkse joden en uit
Duitsland vertrokken katholieke geestelijken ook
uiteenlopende, niet aan nazi-Duitsland gerelateerde
gevallen); verzoeken om een verblijfsvergunning voor
joden (incl. politioneel advies); gesol met de Poolsjoodse vluchtelingen Adolf Gabel en Berthold
Wasserberg

Roermond, Vlodrop, Vaals,
Melick, Herkenbosch

vooroorlogse periode, inlichtingen,
Marx Albert, Stein Rosa, Wasserberg
personalia, joden, joodse vluchtelingen, Berthold, Gabel Adolf
vluchtelingen, uitzettingen, onderwijs,
kinderen, NSDAP, criminaliteit, Comité
voor Joodsche Vluchtelingen, emigratie,
hulpverlening, smokkel,
mensensmokkel

276

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

339

ja

gemeentepolitie Roermond

schade n.a.v. brand en bominslag Hamstraat op 13
1940
mei 1940; opgave van stand- en vakorganisaties (juni
1940); opgave uit juni 1940 van economische
organisaties, sportverenigingen, confessionele
verenigingen, pamflettenpolitieke organisaties,
beroepsopleidingen en instellingen (circa 150 in
totaal); opheffing vrijwillige burgerwachten; richtlijnen
i.v.m. verduistering; sluiting van lokaliteiten van
(extreem) linkse partijen en organisaties (juli 1940);
inleveringsplicht van afgeworpen anti-Duitse
pamfletten; verbod op economische boycot van in
Nederland woonachtige Duitsers; richtlijnen voor
handelswijze bij neergestorte geallieerde vliegtuigen;
oppakken Indische gijzelaars (augustus 1940);
aanvullende taken voor de Opbouwdienst (oktober
1940)

Roermond

meidagen 1940, Duitse invasie,
oorlogsschade, brand, bombardement,
verenigingen, organisaties, onderwijs,
opleidingen, musea, verduistering,
vakverenigingen, pamfletten,
propaganda, Opbouwdienst, gijzelaars,
Indische gijzelaars

277

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

342

ja

gemeentepolitie Roermond

aangiftes van diefstal door Duitse militairen tijdens de 1940
meidagen van 1940 (fietsen, huisraad,
vervoermiddlen, gereedschappen, diverse goederen,
meubilair e.d.)

Roermond, Horn

meidagen 1940, Duitse invasie, diefstal,
criminaliteit, rijwielen, Duitse
strijdkrachten, Wehrmacht

278

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

343

ja

gemeentepolitie Roermond

aangiftes van diefstal door Duitse militairen tijdens de 1940
meidagen van 1940 (fietsen, huisraad,
vervoermiddlen, gereedschappen, diverse goederen,
meubilair e.d.)

Roermond

meidagen 1940, Duitse invasie, diefstal,
criminaliteit, rijwielen, Duitse
strijdkrachten, Wehrmacht

279

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

344

ja

gemeentepolitie Roermond

(verzoeken om) inlichtingen omtrent personen; lijst
van "zeer ernstige recidivisten die naar het oordeel
van de politie in staat geacht kunnen worden
eventueel in deze tijden tot plundering en roof over te
gaan"

1940

Roermond

inlichtingen, personalia, NSB,
criminaliteit, zedelijkheid

280

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

348 (deel I en II)

ja

gemeentepolitie Roermond

dossier buitenlandse vreemdelingen. Opgave (juni
1940
1940) van personen van Belgische nationaliteit (43),
Engelse nationaliteit (3) en Poolse nationaliteit (4) -zij
werden geïnterneerd in een kamp bij Schoorl- ;
opgave (juli 1940) van "niet arische vreemdelingen die
na 1 januari 1933 Duitsland hebben verlaten";
alfabetisch gerangschikte dossiers met aanvullende
informatie betr. buitenlandse vreemdelingen.(ook
Duits-joodse vluchtelingen)

Roermond

inlichtingen, personalia, Belgen, Britten,
Polen, joden, joodse vluchtelingen

281

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

350

ja

gemeentepolitie Roermond

proces verbaal betr. "verstoring der openbare orde
door leden der N.S.B." (december 1940). Verzoek
van de plaatselijke leider van de NSDAP Roermond,
P. Hammans, om opgave van de in Roermond
woonachtige Rijksduitsers (juni 1940)

1940

Roermond

NSB, alcoholische dranken, openbare
orde, Duitsers, Rijksduitsers, NSDAP

282

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

354

ja

gemeentepolitie Roermond

enkele gevallen van (café)ruzie n.a.v. (negatieve)
opmerkingen over de NSB (zie ook inv. nr. 356)

1940

Roermond

NSB, openbare orde, colportage, Volk
en Vaderland, vechtpartijen

283

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

355

ja

gemeentepolitie Roermond

proces verbaal n.a.v. betrokkenheid van Dieu Donnee 1940
Verstappen bij ruzie met messentrekkerij incl.
opmerking over Verstappen door de verbalisant (april
1940)

Roermond

criminaliteit. openbare orde,
vechtpartijen

Verstappen Dieu Donnee

284

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

356

ja

gemeentepolitie Roermond

enkele gevallen van (café)ruzie n.a.v. (negatieve)
opmerkingen over, resp. handelingen jegens de NSB
(zie ook inv. nr. 354 en 361); proces verbaal n.a.v.
verdenking van mishandeling door Dieu Donnee
Verstappen (september 1940)

1940

Roermond

NSB, openbare orde, propaganda,
affiches, criminaliteit, mishandeling,
vechtpartijen

Holla Hubert Gerard Clemens,
Verstappen Dieu Donnee

285

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

361

ja

gemeentepolitie Roermond

proces verbaal n.a.v. mishandeling door NSB1940
caféhouder Hubert Holla van persoon die aanplakbiljet
van de NSB verwijderde; proces verbaal n.a.v.
ingooien winkelruit van NSB'er en NSNAP-gouwleider
Robert Heijnen (september 1940)

Roermond

NSB, openbare orde, propaganda,
affiches, mishandeling, NSNAP,
vernielingen

Holla Hubert Gerard Clemens

286

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

364

ja

gemeentepolitie Roermond

gebiedsafbakening i.v.m. colporteren door
Nederlandse Unie en
nationaalsocialistische/fascistische partijen (oktobernovember 1940)

Roermond

NSB, NSNAP, Nederlandse Unie,
Nationaal Front, colportage,
propaganda

1940

aanplakbiljet met
oproep van de
commissaris van politie
J. Odekerken dat alle
"niet-arische
vreemdelingen die na 1
januari 1933 Duitsland
hebben verlaten" zich
moeten melden (juli
1940)

287

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

365

ja

gemeentepolitie Roermond

rapporten betr. openbaar gedrag en houding van WA- 1940
lid J. M. Nacken (november 1940). Rapport betr.
gedrag van NSNAP-groepsleider Arnold Dörenberg
en diens companen

Roermond

NSB, WA, NSNAP, openbare orde,
vechtpartijen

288

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

366

ja

gemeentepolitie Roermond

dienstmededelingen voor politiefuntionarissen. Vanaf 1940
de meidagen van 1940 hebben die ook betrekking op
de houding, rol en taken van de politie (bv. wat te
doen met bemanningsleden van gecrashte geallieerde
vliegtuigen; welke liedjes mogen niet worden
gezongen; wie mag fotograferen en wat mag wel en
wat niet worden gefotografeerd; verbod op pro-Oranje
uitingen; deelname politie aan de Winterhulp;
gedragsregels en bevoegdheden voor de WA; regels
voor verduistering en naleving ervan

Roermond

meidagen 1940, politie, richtlijnen,
piloten, vliegtuigcrashes, geallieerden,
verboden, verbodsbepalingen,
Winterhulp, WA, verduistering

289

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

370

ja

gemeentepolitie Roermond

brief van de Commissaris van de Koningin, W. van
Sonsbeeck, dd. 26 april 1940 waarin gewaarschuwd
wordt tegen de Nederlandsche Werkgemeenschap
en haar voorman Emile Verviers. Verviers was een
gepromoveerd econoom, die al in de twintiger jaren
aanhanger was geworden van het fascisme en vanaf
1933 lid van de NSB. Hij richtte zich in die jaren op
werkgelegenheidsplannen, die hij gestalte probeerde
te geven via de in 1936 opgerichte
Werkgemeenschap (in 1941 ontbonden).

1940

290

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

371

ja

gemeentepolitie Roermond

lijst (juni 1940) van vermiste goederen sinds de
meidagen van 1940

1940

Roermond

Meidagen 1940, diefstal

291

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

372

ja

gemeentepolitie Roermond

algemene bekendmaking 3 en 4 van het Militair
1940
Gezag (25 april 1940). Het betreft een verbod op het
houden van openbare bijeenkomsten e.d. als daarvoor
geen vergunning is afgegeven (3) en een verbod op
het aanplakken van affiches die de openbare orde
kunnen verstoren of moeilijkheden met Duitsland
kunnen opleveren

Roermond

vooroorlogse periode, bekendmakingen,
Militair Gezag

292

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

377

ja

gemeentepolitie Roermond

verbod op prijsverhogingen, hamsteren en sluiting van 1940
winkels n.a.v. de Duitse inval (ondertekend door de
Commissaris van de Koningin W. van Sonsbeeck en
het hooofd vn het militair bestuur in Limburg majoor
Von Bartenwerffer)

Roermond

meidagen 1940, winkels, prijspolitiek,
hamsteren, prijsopdrijving

293

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

378

ja

gemeentepolitie Roermond

processen verbaal betr. overtreding van de
landbouwcrisiswet van 1933, de distributiewet van
1939, de prijsopdrijvings- en hamsterwet van 1939,
de distributiewet van 1940 en de hamsterwet van
1940. NB de overtredingen houden vaak in dat er
buiten het distributiesysteem producten zijn verkocht

1940

Roermond

CCD, CCCD, Centrale Crisis Controle
Dienst, distributie, hamsteren,
prijsverhogingen, prijsopdrijving,
criminaliteit, economische delicten
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processen verbaal betr. overtreding van de
distributiewet van 1939, de prijsopdrijvings- en
hamsterwet van 1939, de distributiewet van 1940 en
de hamsterwet van 1940.

1940

Roermond

distributie, hamsteren,
prijsverhogingen, prijsopdrijving,
criminaliteit, economische delicten
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processen verbaal van (hoofdzakelijk)
diefstal/vernieling door Duitse militairen

1940

Roermond, Blitterswijck

diefstal, vernielingen, criminaliteit
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(vele honderden) verzoeken en toestemmingen
1940
(inclusief afwijzingen) voor het houden van
vergaderingen, bijeenkomsten, optochten, collectes,
wandeltochten en processies. Rapport van de
vergadering van de Nederlandse Unie (29 september
1940); twee rapporten van de vergadering van
Nationaal Front (29 september 1940); rapport van de
vergadering van Nationaal Front (19 oktober 1940);
rapport van de vergadering van de NSNAP (9
november 1940)

Roermond

vergunningen, bijeenkomsten,
optochten, processies, NSB,
Nederlandse Unie, Nationaal Front,
NSNAP, verenigingen
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correspondentie over uiteenlopende onderwerpen
tussen de commissaris van politie Johannes
Lambertus Augustinus Odekerken en de
Ortskommandant (o.a. over onenigheid tussen
burgers en Duitse militairen)

Roermond

Ortskommandantur, Ortskommandant,
politie, correspondentie, horeca,
vechtpartijen, bewaking

1940

Nacken J M, Dörenberg Arnold
Hubertus

Nederlandsche Werkgemeenschap

twee bekendmakingen
van het Militair Gezag
van 25 april 1940 (in de
vorm van affiches)
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correspondentie tussen de commissaris van politie
1940
Johannes Lambertus Augustinus Odekerken en de
Aussenstelle Maastricht van de Sipo en SD. Het gaat
o.a. om anti-Duitse uitingen, een opgave van de leden
van het plaatselijk Oranjecomité en de mishandeling
(caféruzie) van enkele leden van de NSNAP

Roermond, Maastricht

Sipo en SD Maastricht, politie, NSNAP,
mishandeling, vechtpartijen, WA
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namenlijst van de leden van de hulppolitie, lijst van
1940
politiefunctionarissen; "aanwijzingen voor de centrale
melding van onghevallen en voorvallen, welke op
enigerlei wijze met oorlogshandelingen verband
houden"

Roermond

hulppolitie, politie, personeel,
personalia, luchtbescherming
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personeelsaangelegenheden (o.a. ontslagen en
1941
benoemingen). lijst van politiepersoneel en jaarloon,
personalia politiefunctionarissen (1941); geschil
tussen burgemeester Paul Reijmer en het niet
benoemen van een politiefunctionaris (waarbij volgens
de afgewezen sollicitant sprake zou zijn van een
politiek gemotiveerde beslissing wat Reijmer ontkent).
opgave van politiepersoneel dat tot de NSB en de
Nederlandse Unie behoort/behoorde

Roermond

politie, personeel, personalia, lonen,
NSB, Nederlandse Unie
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lijst van Roermondse leden van de NSB en WA (voor 1941
zover bekend bij de politie)

Roermond

NSB, WA, lidmaatschap
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incident tussen burgers en leden van de NSNAP

1941

Roermond

NSNAP, mishandeling, vechtpartijen

Dörenberg Arnold Hubertus
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aangifte van mishandeling door Dieu Donnee
Verstappen

1941

Roermond

mishandeling

Verstappen Dieu Donnee
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vechtpartijen tussen burgers en NSB'ers en
NSNAP'ers (augustus, september 1941)

1941

Roermond

vechtpartijen, NSB, NSNAP,
mishandeling
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rapporten over uiteenlopende gebeurtenissen:
1941
gevallen van vaderlandslievende/pro-oranje uitingen
resp. belediging van Hitler; afwerpen bommen en
brandbommen (4 februari en 24 mei 1941);
incidenten tussen burgers en NSB'ers, Duitse
militairen en andere nationaalsocialisten; anonieme,
oranjekleurige protestbrief uit januari 1941 tegen de
'Nieuwe Orde' (o.a. tegen de Winterhulp); incident
tussen de NSB caféhouder Gerardus Hubertus Holla
en enkele colporteurs van de Nederlandse Unie (juli
1941); aanplakken van anti-joods pamflet aan o.a.
woningen van joden (pamflet bij rapport gevoegd);
verslag van vergadering van de NSNAP (19
september 1941); concurrentie tussen NSB en
NSNAP; kalken door 17 NSB'ers en WA-leden (27
september 1941);

Roermond

bombardementen bommen, brand,
Wong René Adolf Jozef, Hanno
NSB, pamfletten, illegale pers, verzet, Petrus Paulus Hubertus, Meyers J H
Nationaal Front, vechtpartijen, smokkel,
Nederlandse Unie, propaganda,
NSDAP, moffenmeisjes, pamfletten,
NSNAP, WA, colportage, collectes
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algemene, landelijke richtlijnen en voorschriften voor 1941
de politie; (plaatselijke) dienstmededelingen voor de
politie (o.a. diverse verbodsbepalingen);
discriminerende maatregelen tegen joden
(dienstmededelingen no. 40/28, 67/28, 83/28, 100/28
en 103/28)

Roermond

luchtalarm, WA, dienstmededelingen,
politie, verduistering, Nederlandse Unie,
Jehova's Getuigen, verboden, joden,
antisemitisme, discriminatie,
Nederlandse Unie, colportage,
bijeenkomsten, communisten,
Nederlandsche Arbeisdienst
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opheffing, ontbinding en liquidatie van politieke
1941
partijen en opgave van bestuursleden van enkele
Roermondse afdelingen van de RKSP: voorzitter afd.
Kapel in 't Zand Wilhelm Joseph Dewez; voorzitter
afd. Roermond-stad Jean Berger; voorzitter afd.
Roermondscheveld Koen van Laer

Roermond

politiek, politieke partijen, bestuur,
Rooms Katholieke Staatspartij, RKSP
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aanwijzing colportagelokaties van NSB, Nationaal
Front, NSNAP en Nederlandse Unie

1941

Roermond

nationaalsocialisme, Nederlandse Unie,
colportage, NSB, Nationaal Front,
NSNAP, Nederlandse Unie
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verklaringen van bestuursleden van de Roermondse
afdelingen van de RKSP (n.a.v. de opheffing ervan)

1941

Roermond

politiek, politieke partijen, bestuur,
Rooms Katholieke Staatspartij, RKSP
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processen verbaal betr. overtreding van de
1941
landbouwcrisiswet van 1933, de distributiewet van
1939, de prijsopdrijvings- en hamsterwet van 1939,
de distributie- en hamsterwet van 1940 en de
hamsterwet en de distributiebeschikkingen en het
slachtverbod van 1941. NB de overtredingen houden
vaak in dat er buiten het distributiesysteem producten
zijn verkocht

Roermond, Weert

CCD, CCCD, Centrale Crisis Controle
Dienst, distributie, hamsteren,
prijsverhogingen, prijsopdrijving,
criminaliteit, economische delicten

Dewez Wilhelm Joseph, Berger Jean,
Laer Conraad Johannes Hubertus van

Laer Conraad Johannes Hubertus,
Alers Franciscus Henricus, Berger
Jan Joseph, Tomlow Gerardus
Gerlach Paul, Breukers Jan Mathias,
Gelissen Petrsu Paulus Hubertus,
Gabriëls Victor Joseph

oranjekleurige
protestbrief uit januari
1941 tegen de 'Nieuwe
Orde'; pamflet met
tekst: "YankeeEngelsman-Bolsjewiek
dansen naar de pijpen
van de jodenkliek"
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processen verbaal betr. overtreding van de
distributiewet van 1939, de prijsopdrijvings- en
hamsterwet van 1939 en de distributie-, hamster- en
prijzenwet van 1940

1941

Roermond

distributie, hamsteren,
prijsverhogingen, prijsopdrijving,
criminaliteit, economische delicten
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honderden verzoeken en (voorwaardelijke)
toestemmingen voor het houden van vergaderingen,
bijeenkomsten, optochten, collectes, wandeltochten
en processies (deel 1)

1941

Roermond

vergunningen, bijeenkomsten,
optochten, processies, NSB, NSNAP,
verenigingen
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honderden verzoeken en (voorwaardelijke)
toestemmingen voor het houden van vergaderingen,
bijeenkomsten, optochten, collectes, wandeltochten
en processies (deel 2)

1941

Roermond

vergunningen, bijeenkomsten,
optochten, processies, Nederlandse
Unie, Katholieke Actie, NSB,
verenigingen
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correspondentie tussen de commissaris van politie
1941
Johannes Lambertus Augustinus Odekerken en de
Aussenstelle Maastricht van de Sipo en SD. Het gaat
o.a. om anti-Duitse uitingen, botsingen tussen
burgers en NSB'ers/NSNAP'ers, inbeslagneming
administratie en financiële middelen van het
Roermonds Comité voor Joodsche Vluchtelingen (19
maart 1941; alles teruggegeven op 22 maart);
bombardement met brandbommen (24 mei 1941) en
onregelmatigheden in de Koningin Regentesselaan
(27 mei 1941)

Roermond

Sipo en SD Maastricht, politie, NSB,
WA, vechtpartijen, mishandeling, joden,
inbeslagneming, Comité voor Joodsche
Vluchtelingen, NSNAP, pamfletten,
Nationaal Front, affiches,
luchtpamfletten
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brandplaatjes (op zandkleurige celluloid plaatjes
aangebracht fosfor) afgeworpen boven het westelijk
stadsdeel van Roermond door Britse toestellen (30
september 1940); Bommen afgeworpen bij de
Venloseweg (26 november 1940); bom afgeworpen
boven het zuidelijk stadsdeel (28 november 1940);
rapporten over luchtgevechten boven de stad waarbij
in totaal ten minste vijf toestellen brandend zijn
neergestort (16, 19 en 29 augustus 1941)

Roermond

brandplaatjes, luchtbescherming,
luchtalarm, verduistering,
luchtgevechten, luchtoorlog, crashes,
brand, luchtafweer
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algemene (landelijke) richtlijnen, verordeningen en
1941
verbodsbepalingen (o.a. m.b.t. joden); arierverklaring
en opgave joods politiepersoneel (januari 1941);
toestemmingen voor vergaderingen van
nationaalsocialistische organisaties (inclusief
verslagen van NSNAP vergaderingen); vechtpartrij
tussen burgers en WA-leden/NSB'ers in Vlodrop (16
juni 1941); V-acties en antwoord daarop; opheffing
politieke partijen; (tijdelijke) maatregelen tegen de
Nederlandse Unie; verzoek van politiecommissaris
Johannes Lambertus Augustinus Odekerken om
toezending van formulieren i.v.m. opgave van de in
Roermond woonachtige joden (10 oktober 1941);
handgeschreven lijst met 105 overwegend uit
Duitsland afkomstige joden (beroep en plaats van
herkomst) die tussen 1933 en 1939 zijn uitgeweken;
inbeslagneming goederen en financiële middelen van
de Nederlandse Unie en het Nationaal Front

Roermond, Vlodrop

verordeningen, voorschriften, verboden,
bewaking, WA, wapens, munitie, joden,
discriminatie, NSNAP, NSB,
bijeenkomsten, inbeslagnemingen,
communisten, Nederlandse Unie, De
Unie, V-acties, politieke partijen, RKSP,
Winterhulp, collaboratie, sabotage,
vluchtelingen, emigratie, Nationaal
Front
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verboden, resp. in beslag genomen lectuur en
literatuur (bevat "lijst van verboden boeken,
geschriften enz.")

1941

lectuur, literatuur, inbeslagnemingen,
verboden, censuur, pers, boeken,
brochures, tijdschriften
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algemene (landelijke) bepalingen m.b.t. het houden
van duiven; ontbinding padvinderij (april 1941);
discriminerende maatregelen tegen joden; censurele
bepalingen

1941

duiven, postduiven, sierduiven,
padvinderij, joden, discriminatie,
verboden, affiches, propaganda,
NSNAP, censuur, cultuur, kleinkunst,
toneel
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lijst van inbeslaggenomen radio's van 21 joodse
inwoners van Roermond (mei 1941)

1941

Roermond

joden, radiotoestellen, radio,
inbeslagnemingen
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vanaf mei 1941: maandrapporten in telegramstijl (met 1941
uitzondering van november) met gegevens over
bijeenkomsten van nationaalsocialistische
organisaties (NSB, NSNAP en Nationaal Front) en de
Nederlandse Unie; luchtgevechten boven Roermond
(augustus en september 1941); botsing tussen NSB
en NSNAP n.a.v. verwijdering van aanplakbiljetten;
opheffing Nederlandse Unie en Nationaal Front
(december 1941)

Roermond

bijeenkomsten, NSB, NSNAP,
Nationaal Front, Nederlandse Unie,
rapporten, politie, colportage,
propaganda, affiches, luchtoorlog,
luchtgevechten, bommenwerpers
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landelijke discriminerende maatregelen tegen joden
(verboden en verbodsbepalingen van 9 augustus
1941)

1941
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inbeslagneming van radio's van 21 Roermondse
joden (inclusief ondertekende verklaring van de
slachtoffers)

1941

1940, 1941

joden, discriminatie, verboden,
verbodsbepalingen

Roermond

joden, inbeslagnemingen, radio,
radiotoestellen
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interne politiezaken (o.a. uiteenlopende
1942
personeelszaken, sollicitaties, landelijke
mededelingen, verordeningen en voorschriften);
regelingen m.b.t de op 1 januari 1942 ingevoerde
arbeidsdienstplicht; antwoord van politiecommissaris
Johannes Lambertus Augustinus Odekerken op
verweerschrift gemeentesecretaris Henricus Kramer;
persoonsgegevens van diverse politiefunctionarissen
(o.a. onmin tussen Odekerken en Kramer); notulen
van bijeenkomst van de politiechefs in Limburg
(Sittard, 10 december 1941) en idem van politiechefs
in Den Bosch op 7 oktober 1942

Roermond

politie, personeel, personalia,
sollicitaties, verordeningen,
voorschriften, arbeidsdienst,
Nederlandsche Arbeidsdienst, NAD,
bijeenkomsten
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lijst van personen in dienst van de Duitse Wehrmacht 1942
(september 1942)

Roermond

Wehrmacht, NSB
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mededeling van het Departement van Justitie dat
Duitse joden in Nederland hun nationaliteit verliezen
(sinds 25 november 1941). Opgave en lijst met
namen en adressen van 54 (Duitse) joden die hun
Duitse nationaliteit zijn verloren en die zich in maart
1942 hebben gemeld voor een verlenging van hun
verblijfsvergunning

1942

Roermond

joden, nationaliteiten, personalia,
vergunningen, vreemdelingen,
vluchtelingen

326

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

461

ja

gemeentepolitie Roermond

rapporten en mededelingen betr. diverse zaken: o.a. 1942
opheffing uniformverbod NSB, colporteren door leden
van de Katholieke Actie en fietsenvordering door de
Wehrmacht

Roermond

NSB, uniformen, uniformverbod,
Katholieke Actie, vorderingen,
inbeslagnemingen
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landelijke (algemene) dienstmededelingen voor
1942
politiefuntionarissen: opdracht om Persoonsbewijzen
(sind 1 januari 1942 verplicht) voortaan herhaaldelijk
en scherp te controleren -inclusief evt. sancties- (19
maart, 4 april, 13 juli en 20 oktober 1942);
maatregelen tegen joden; diverse voorschriften en
verbodsbepalingen. Dienstmededeling (oktober 1942)
van landelijk politietopman en NSB'er L.J. Broersen
n.a.v. bezwaren bij politiefunctionarissen betr. het
oppakken en vervoeren van joden en gijzelaars: (aan
deze opdrachten moet) "zowel door de Rijks- als door
de Gemeentepolitie gevolg worden gegeven".

Roermond

Persoonsbewijzen, joden, discriminatie,
NSB, distributie, smokkel, zwarthandel,
verboden, verbodsbepalingen,
voorschriften, verduistering,
Winterhulp, gijzelaars
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lijst van 84 ingeleverde jachtgeweren (incl. details en
eigenaar)

1942

Roermond, Thorn

wapens, jacht
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statistische gegevens betr. misdrijven en
overtredingen in 1942 (veruit de meeste gevallen zijn
niet gerelateerd aan oorlog en bezetting)

1942

Roermond

criminaliteit. misdrijven, statistieken
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namen en personalia van (enkele) gearresteerde en
vermiste/verdwenen/ondergedoken joden

1942

Roermond

joden, vermisten, onderduikers
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processen verbaal betr. overtreding van de
landbouwcrisiswet van 1933, de distributiewet van
1939 en 1940, het economisch sanctiebesluit, het
Organisatiebesluit Voedselvoorziening en de
distributiebeschikkingen van 1941. NB de
overtredingen houden vaak in dat er buiten het
distributiesysteem producten zijn verkocht

1942

Roermond

CCD, CCCD, Centrale Crisis Controle
Dienst, distributie, criminaliteit,
zwarthandel, economische delicten,
sluikhandel
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processen verbaal betr. overtreding van o.a. de
prijzenbeschikking van 1940 en 1941 en de
prijsopdrijving- en hamsterwet (onderdeel van
Economisch Sanctiebesluit van 1941)

1942

Roermond

hamsteren, prijsverhogingen,
prijsopdrijving, zwarthandel,
sluikhandel, economische delicten
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terugvoering van Nederlandse officieren in Duitse
krijgsgevangenschap: bevat namen van de
opgepakte, in Roermond woonachtige officieren.
Namen van enkele opgepakte (joodse) burgers: o.a.
deken Willem Rhoen

1942

Roermond

krijgsgevangenen, Landmacht,
Nederlandse strijdkrachten, officieren,
militairen,
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honderden verzoeken om en aan restricties gebonden 1942
(voorwaardelijke) toestemmingen voor het houden van
vergaderingen, processies (processies en
bedevaarten zijn op last van de Sicherheitspolizei
vanaf juni niet langer toegestaan), lezingen en
bijeenkomsten

Roermond

vergunningen, bijeenkomsten,
optochten, processies, verenigingen,
verbodsbepalingen

Kramer Henricus Leonardus Maria,
Odekerken Johannes Lambertus
Augustinus

Dewez Wilhelm Joseph, Rhoen
Willem

originele overdruk van
artikel "Van Grebbe
naar Oeral" van NSB
leider Anton Mussert in
"Volk en Vaderland"
van 16 januari 1942
(bijschrift met potlood:
"de leugens van de
NSB")
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correspondentie tussen de commissaris van politie
1942
Johannes Lambertus Augustinus Odekerken en de
Aussenstelle Maastricht van de Sipo en SD. Het
betreft onder meer de vondst van illegale blaadjes
(stencils) en het vernielen of verwijderen van op
Duitse last aangebrachte mededelingenborden (zoals
"voor joden verboden")

Roermond

Sipo en SD Maastricht, politie,
vechtpartijen, illegale pers, verzet,
vlugschriften, pamfletten,
luchtpamfletten
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gemeentepolitie Roermond

luchtbeschermingsdienst: aanwijzing openbare
schuilkelders, verduisteringsvoorschriften (controle
hierop en overtreding ervan), neerstorten vliegtuigen
(crashes), afwerpen van spontaan ontvlambare
fosforkorrels of fosforsplinters; lijst politiepersoneel
(incl. bruto maandloon)

1942

Roermond

luchtbescherming, schuilkelders,
schuilplaatsen, verduistering,
luchtpamfletten, propaganda, crashes,
brandplaatjes, politie, personeel,
luchtalarm, luchtgevechten, luchtoorlog
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gemeentepolitie Roermond

verboden, resp. in beslag genomen lectuur en
literatuur (bevat "lijst van verboden boeken,
geschriften enz.")

1942
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gemeentepolitie Roermond

lijst van branden in 1940 en 1941 (incl. oorzaak),
1940, 1941, 1942
uiteenlopende landelijke justitiële voorschriften,
verbodsbepalingen, verordeningen en regelingen;
politionele maandrapporten; ariërverklaringen; lijst van
processies en bedevaarten van en naar Roermond;
deportatie van joden en reactie bevolking
(maandrapporten zomer 1942); rijwielvordering;
klokkenroof; dwangarbeid

Roermond

brandbommen, branden, joden,
verbodsbepalingen, verboden,
verordeningen, antisemitisme,
discriminatie, bewaking, Ariërverklaring,
NSB, WA, processies,
processieverbod, luchtalarm,
luchtgevechten, deportaties, holocaust,
rijwielen, rijwielvordering, arbeidsinzet,
dwangarbeid, klokkenvordering,
klokkenroof
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gemeentepolitie Roermond

correspondentie betr. goedgekeurde aanplakbiljetten
en affiches (incl. tijdsduur geldigheid ervan);
duivenverordening en lidmaatschap
duivenverenigingen

1942

Roermond

verordeningen, aanplakbiljetten,
affiches, duiven, sierduiven,
postduiven, slachten
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aanwijzingen betr. de controle op vervalste
persoonsbewijzen

1942
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gemeentepolitie Roermond

verzoeken om gedurende spertijd ('s nachts) in de
openlucht te verblijven (aanvragen bevatten
persoonsgegevens en pasfoto's): o.a. vervoers- en
spoorwegpersoneel (i.v.m. begeleiding van militair
vervoer), medewerkers van storingsdiensten,
beambten van P.T.T. en Rijkswaterstaat, brandweer,
luchtbeschermingsdienst en nachtwakers

1941, 1942
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gemeentepolitie Roermond
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344
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lectuur, literatuur, inbeslagnemingen,
verboden, censuur, pers, boeken,
brochures, tijdschriften, bibliotheken,
antisemitisme

persoonsbewijzen, vervalsingen,
bewaking
Roermond

spertijd, vergunningen, personeel,
vrijstellingen

vordering (juni 1942) van rijwielen van joden (incl.
1942
beschrijving van de 29 ingeleverde rijwielen); lijst dd.
26 juni 1942 van de 35 in Roermond woonachtige
joodse families (106 personen); lijst van onroerend
goed in joods eigendom (29 juni 1942). Proces
verbaal n.a.v. de verwijdering van het bordje "voor
joden verboden" op 23 mei 1942 van de openbare
leeszaal aan het Munsterplein op last van bisschop
Lemmens (die dat voor alle openbare leeszalen in het
bisdom had opgedragen); lijst van 16 Roermondse
joden die op 25 augustus 1942 onder bewaking van
de marechaussee op transport zijn gesteld naar
Maastricht; opsporingsverzoek betr. verdwenen joden;
verzegeling van woningen van gedeporteerde (en
verdwenen) joden; lijst van 32 op last van de SiPo
Maastricht (Hans Conrad) aan te houden joden; lijst
van joden die op 11 november 1942 op transport zijn
gesteld naar Westerbork

Roermond, Maastricht,
Westerbork

joden, jodenvervolging, deportaties,
holocaust, joodse ondernemingen,
joodse eigendommen,
inbeslagnemingen, vorderingen,
rijwielen, rijwielvordering, opsporing,
SiPo en SD Maastricht

gemeentepolitie Roermond

ledenlijst van de plaatselijke hulppolitie (incl. salaris)
en klachten over de gebrekkige uitrusting (m.n.
regenbestendige kleding)

1942

Roermond

hulppolitie, politie, personeel,

ja

gemeentepolitie Roermond

gebrek aan collectanten bij de Winterhulp (politie
1942
noemt argumenten uit eigen kring); promotiebrief voor
het werk van de Winterhulp en de Nederlandsche
Volksdienst door burgemeester Paul Reijmer (27
oktober 1942)

Roermond

winterhulp, WHN, collaboratie,
collectes, Technische Noodhulp,
Nederlandsche Volksdienst, NVD

487
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gemeentepolitie Roermond

rijwielvordering ten behoeve van de Wehrmacht (juli
1942) incl. vrijstellingen en verzoeken daartoe

1942

Roermond

rijwielvordering, vorderingen,
inbeslagnemingen, vrijstellingen

488
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gemeentepolitie Roermond

vergunningen voor het houden van culturele
evenementen waarbij het voornamelijk om "caféconcerten" gaat

1942

Roermond

vergunningen, cultuur, muziek,
concerten, toneel

Conrad Hans
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gemeentepolitie Roermond

lijst van politiepersoneel; diverse interne politionele
aangelegenheden (personele zaken, ziekteverzuim);
jaarverslag van de recherche over 1942;
maandverslag van de recherche (vanaf augustus
1943). Vertrek van korpschef Johannes Lambertus
Augustinus Odekerken per 10 maart 1943 (eervol
ontslag m.i.v. 1 juni 1943) en komst van (NSB)
opvolger en Antoon Roselle (september)

1943

Roermond

politie, personeel, tewerkstelling

Odekerken Johannes Lambertus
Augustinus, Roselle Antoon
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gemeentepolitie Roermond

proces verbaal n.a.v. de beschadiging (begin april
1943) van een kranslint met tekst op het graf van de
door het verzet geliquideerde NSB-kringleider en
burgemeester van Baexem W.A. Hetterscheidt

1943

Roermond

graven, NSB, vernielingen, liquidaties,
verzet

Hetterscheidt Willibrordus Albertus
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gemeentepolitie Roermond

aankondigingen van bijeenkomsten en demonstraties 1943
van nationaalsocialistische organisaties; bewaking en
begeleiding van distributie artikelen

Roermond

NSB, NSDAP, bijeenkomsten,
distributie, bewaking
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gemeentepolitie Roermond

uiteenlopende (algemene en plaatselijke) politionele
dienstmededelingen

1943

Roermond

politie, richtlijnen, voorschriften,
verordeningen, verboden, zwarthandel,
joden, jodenvervolging, piloten,
geallieerden
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gemeentepolitie Roermond

verzoeken om opsporing en aanhouding van joden

1943

Roermond

joden, arrestaties, jodenvervolging
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gemeentepolitie Roermond

processen verbaal betr. overtreding van de
1943
landbouwcrisiswet van 1933, de distributiewet van
1939 en 1940, het economisch sanctiebesluit, het
Organisatiebesluit Voedselvoorziening en de
distributiebeschikkingen van 1941, 1942 en 1943. NB
de overtredingen houden vaak in dat er buiten het
distributiesysteem producten zijn verkocht

Roermond

CCD, CCCD, Centrale Crisis Controle
Dienst, distributie, criminaliteit,
zwarthandel, economische delicten,
sluikhandel
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gemeentepolitie Roermond

controles i.v.m. zwarthandel; distributiefraude

1943

Roermond

zwarthandel, sluikhandel, fraude,
distributie, economische delicten,
criminaliteit
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gemeentepolitie Roermond

honderden verzoeken om (en aan restricties
1943
gebonden al dan niet voorwaardelijke) toestemmingen
voor het houden van vergaderingen, lezingen,
collectes en bijeenkomsten van bijvoorbeeld
standsorganisaties en culturele verenigingen

Roermond

vergunningen, bijeenkomsten,
verenigingen, standsorganisaties,
collectes, NSB, Nederlandse
landstand, Kultuurkamer
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gemeentepolitie Roermond

correspondentie tussen de commissaris van politie
Johannes Lambertus Augustinus Odekerken (en
diens opvolger Antoon Roselle) en de Aussenstelle
Maastricht van de Sipo en SD. Lijst van
zwarthandelaren (en personen die ervan verdacht
worden) en horecagelegenheden waar ze vaak
komen. Arrestatiebevelen van de SiPo Maastricht.

Roermond, Ommen,
Westerbork

Sipo en SD Maastricht, politie,
zwarthandel, luchtpamfletten,
propaganda, joden, jodenvervolging,
geallieerde piloten, piloten, kamp Erika
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gemeentepolitie Roermond

luchtbeschermingsdienst: verduisteringsvoorschriften 1943
(controle hierop en overtreding ervan); rapporten
n.a.v. bominslagen (bombardement) op o.a. 27 januari
1943; diverse vliegtuigcrashes; vanaf juni 1943
toename van rapporten van luchtalarm,
luchtgevechten, het neerstorten van vliegtuigen en het
uitbreken van brand resp. het ontstaan van schade
als gevolg ervan (ook gewonden). Opgemerkt wordt
dat het publiek niet goed weet wat luchtalarm (en
vooralarm of einde alarm) precies inhoudt en de
daarbij horende voorschriften niet of slecht opvolgt (in
de loop van het jaar komt er verbetering in). Lijst van
politiepersoneel (oktober 1943)

Roermond

luchtbescherming, verduistering,
voorschriften, bombardementen,
luchtalarm, crashes, luchtgevechten,
luchtoorlog, bommen, brandbommen,
blindgangers, branden, schade,
oorlogsschade, gewonden, politie
personeel
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verboden, resp. in beslag genomen lectuur en
literatuur (bevat "lijst-en- van verboden boeken,
geschriften enz.")

Roermond

lectuur, literatuur, inbeslagnemingen,
verboden, censuur, pers, boeken,
brochures, tijdschriften, bibliotheken

1943

1943

Odekerken Johannes Augustus
Lambertus, Roselle Antoon
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gemeentepolitie Roermond

politionele maandrapporten waarin o.a. de reactie van 1943
de bevolking op de actuele situatie, opvallende
gebeurtenissen en Duitse maatregelen zijn
opgenomen (stemmingsberichten)*; justitiële en
politionele landelijke en plaatselijke voorschriften,
regelingen, richtlijnen, verordeningen en verboden.
Brief dd. 22 juli 1943 van Leon Souren aan de SSpolitiecommandant P. Kooijmans waarin hij o.a.
Johannes Roosjen (hoofdopzichter van de Stroom
Verkoop Maatschappij) noemt als fel anti-Duits en het
achterhouden van een radio
*NB. toon en inhoud van de stemmingsberichten
veranderen ingrijpend na de komst van de nieuwe
NSB-politiechef Antoon Roselle (augustus 1943)

Roermond

arbeidsinzet, dwangarbeid, schaarste, Hetterscheidt Willibrordus Albertus,
joden, jodenvervolging, pamfletten,
Roosjen Johannes, Souren Leon,
luchtpamfletten, distributie, CCCD,
Roselle Antonius
verzet, illegaliteit, overvallen, Aprilmeistaking, politiestandrecht, radio,
radiotoestellen, luchtalarm, crashes,
woonwagenbewoners, roma, sinti,
piloten, geallieerde piloten, vorderingen,
inbeslagnemingen, anti-Duitse houding,
verraad, NSB, WA, Nationale
Jeugdstorm
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gemeentepolitie Roermond

gegevens over zwarthandelaren, zwarthandel en
personen die als "a-sociaal" worden omschreven en
tewerkgesteld dan wel overgebracht moeten worden
naar kamp Erika (Arbeitseinsatzlager) bij Ommen.

1943

Roermond, Ommen

zwarthandel, sluikhandel, fraude,
economische delicten, kamp Erika,
arbeidsinzet, dwangarbeid,
tewerkstelling, asocialen, arrestaties
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gemeentepolitie Roermond

vergunningen voor het aanbrengen van
aanplakbiletten en uiteenlopende (landelijke)
mededelingen

1943

Roermond

aanplakbiljetten, affiches, propaganda,
reclame, arbeidsdienstplicht,
kermissen, krijgsgevangenen,
landmacht, Nederlandse krijgsmacht
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gemeentepolitie Roermond

rapport arrestatie neergehaalde geallieerde piloot (14
oktober 1943)

1943

Roermond

geallieerde pilote, piloten, arrestaties,
crashes
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gemeentepolitie Roermond

berichten over "verdwenen" joden; lijsten van uit het
1942, 1943
bevolkingsregister uitgeschreven joden; diverse lijsten
uit 1942 en 1943 van in Roermond woonachtige joden
(incl. persoonlijke details, eigendommen, huisvesting).
Antwoord op verzoek om opgave deportatiekosten
(incl. deportatiedata) en ontruimingskosten van joodse
woningen (5 november 1943). Gedetailleerde
inventaris van de woning van M. Bromberg

Roermond

joden, jodenvervolging, opsporing,
bevolkingsregisters, inbeslagnemingen,
joodse eigendommen, deportaties,
joodse bedrijven, Treuhänder,
bewindvoerder, economische
collaboratie, inventarissen
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gemeentepolitie Roermond

Lijst van politiebeambten die deelnemen aan de
collecte voor slachtoffers van het bombardement van
27 januari 1943

1943

Roermond

collectes, Winterhulp, Nationaal
Socialistische Vrouwen Organisatie,
NSVO, bombardementen,
oorlogsgeweldslachtoffers,
Nederlandsche Volksdienst, NVD
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gemeentepolitie Roermond

vergunningen voor culturele evenementen en
ontspanning zoals toneel, muziek ("café concerten")
en revues

1943

Roermond

cultuur, toneel, muziek, horeca

365

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

531

ja

gemeentepolitie Roermond

brief van politiechef Antoon Roselle dd. 29 oktober
1943 n.a.v. (politiek getinte) spanningen tussen de
leden van de civiele bewakingsgroepen en opzichter
Brouns. Roselle dreigt met maatregelen.

1943

Roermond

bewaking, politiek
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gemeentepolitie Roermond

organisatie en uitoering van de verplichte inlevering
van radio's (mei-juni 1943): mededelingen,
persberichten, richtlijnen, rapporten, verslagen,
processen verbaal, verzoeken om ontheffing en
uitzonderingsgevallen

1943

Roermond

radio's, radiotoestellen,
inbeslagnemingen, vorderingen
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gemeentepolitie Roermond

bericht van arrestatie op 29 maart 1944 van de
1944
politiebeambten Th. J. Bots, W.B. Heiligers
(betrokken bij verzet) en G.H.J. Munten (betrokken bij
verzet). Bericht van onderduiken politiebeambte M. H.
Schmitz (betrokken bij verzet); mededeling van
aanhouding politiemedewerker J.D.A. van Mierlo
(betrokken bij verzet). Maandrapporten van de
recherche, opgesteld door politiechef Antoon Roselle
(tot september 1944)

Roermond

politie, arrestaties, SiPO en SD
Maastricht, verzet, illegaliteit
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gemeentepolitie Roermond

bericht van arrestatie op 10 juni 1944 door de SiPo en 1944
SD Maastricht van 10 personen, verdacht van
deelname aan het verzet (o.a. gemeenteambtenaar
Van Appeven, loodgieter Dahmen, drukker Pollard en
filiaalhouder Janssen van de Edah, een zaak in
"koloniale waren". Bericht van vrijlating deken Rhoen
op 3 juni 1944

Roermond

verzet, illegaliteit, arrestaties, SiPo en
SD Maastricht
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gemeentepolitie Roermond

bewaking van distributie artikelen en
distributielkantoren, arbeidsbureaus,
bevolkingsregisters (gemeentehuis) en andere, voor
sabotage of overvallen gevoelige objecten

Roermond

bewakiing, arbeidsbureaus,
distributiekantoren, bevolkingsregisters

1944

originele bekendmaking
dd. 23 mei 1943 van de
gemeente Roermond
betr. de inlevering van
radio's (incl. data en
stadsdelen)
Bots Theodorus Johannes, Heiligers
Wilhelmus Bernardus, Munten
Gerardus Hubertus Johannes,
Schmitz Mathias Hubertus, Mierlo
Johan David Alexander van, Roselle
Antonius
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gemeentepolitie Roermond

politionele en justitiële dienstmededelingen: o.a. m.b.t. 1944
bewaking en controles. Reactie (preventieve
maatregelen) op overval op politiebureau Heerlen in
de nacht van 9 op 10 maart 1944

Roermond

bewaking, voorschriften, verordeningen
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gemeentepolitie Roermond

processen verbaal n.a.v. overtreding van de
1944
distributiewet van 1939 en 1940, het economisch
sanctiebesluit, het Organisatiebesluit
Voedselvoorziening en de distributiebeschikkingen
van 1941, 1942, 1943 en 1944.
NB. de overtredingen houden vaak in dat er buiten het
distributiesysteem producten zijn verkocht

Roermond

distributie, criminaliteit, zwarthandel,
economische delicten, sluikhandel
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gemeentepolitie Roermond

controles i.v.m. zwarthandel; distributiefraude en
processen verbaal n.a.v. overtreding van de
prijzenbeschikking van 1940, 1941, 1942, 1943 en
het daaraan verbonden prijsbeheersingsbesluit

1944

Roermond

zwarthandel, sluikhandel, fraude,
distributie, economische delicten
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gemeentepolitie Roermond

verzoeken om en aan restricties gebonden
1944
toestemmingen voor het houden van vergaderingen,
en bijeenkomsten van o.a. NSB, beroepsorganisaties,
hobbyclubs en sportverenigingen

Roermond

vergunningen, bijeenkomsten,
verenigingen, NSB
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gemeentepolitie Roermond

correspondentie over uiiteenlopende onderwerpen
1943, 1944
tussen de chef van politie Antoon Roselle en de SiPo
en SD Maastricht; proces verbaal van verhoor van
o.a. J.E. Janssen, verzetsman en filiaalhouder van de
Edah n.a.v. een (geënsceneerde) overval door het
verzet op 28 juli 1943 op deze winkel in 'koloniale
waren' om distributiebonnen te bemachtigen

Roermond

SiPo en SD Maastricht, politie,
arrestaties, zwarthandel, criminaliteit,
diefstal, verzet, illegaliteit, overvallen,
distributiebonnen
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gemeentepolitie Roermond

luchtbeschermingsdienst: verduisteringsvoorschriften 1944
(controle hierop en overtreding ervan); rapporten over
luchtalarm en het neerkomen van projectielen (ook in
de omgeving van Roermond), treinbeschieting vanuit
de lucht bij Maasbracht op 22 mei 1944 (dodelijke
slachtoffers en gewonden); rapport luchtaanval op
station, beschieting munitietrein ter hoogte van
Vlodrop en luchtbeschieting van een convooi van 7
locomotieven op de Maasbrug bij Buggenum (1
september 1944); rapport treinbeschieting vanuit de
lucht ter hoogte van Haelen op 3 september 1944;
rapport van luchtbeschieting op 6 september; rapport
van het lossen van bommen boven Roermond door
een in brand geschoten bommenwerper op 4
november 1944 (1 dode, 1 gewonde en materiële
schade)

Roermond, Swalmen,
Maasbracht, Vlodrop,
Buggenum, Haelen

luchtbescherming, verduistering,
voorschriften, luchtalarm, bommen,
beschietingen, treinen, luchtgevechten,
gewonden, oorlogsgeweldslachtoffers,
slachtoffers, oorlogsgeweldschade
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verboden, resp. in beslag genomen lectuur, literatuur
en toneelstukken

Roermond

lectuur, literatuur, inbeslagnemingen,
verboden, censuur, pers, boeken,
brochures, tijdschriften, bibliotheken,
toneel
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register van arrestanten (incl. verdenking of reden
1939 - 1944
arrestatie en andere details): bevat namen van
ontvluchte krijgsgevangenen (eerste vermelding 26
december 1941), onderduikers, deelnemers aan het
verzet; drie -door SiPo Maastricht vermoorde
inwoners van Sittard (geregistreerd op 21 sept. 1944).
NB. gegevens betr. de periode van 26 december
1944 tot 2 maart 1945 ontbreken. Vanaf
laatstgenoemde datum worden veel NSB'ers en
andere collaborateurs gedetineerd.

Roermond, Sittard

arrestaties, gevangenen,
gedetineerden, Franse
krijgsgevangenen, Franstalige
krijgsgevangenen, krijgsgevangenen,
Feldgendarmerie, Wehrmacht, SiPo en
SD Maastricht, moordpartijen,
executies, collaboratie, collaborateurs,
verraad, NSB, Organisation Todt
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politionele maandrapporten van januari 1944 tot medio 1940 - 1944
augustsus 1944 (opgesteld door NSB politiechef
Antoon Roselle). Algemene landelijke en/of
gewestelijke (politionele en justitiële) berichten,
voorschriften, regelingen en maatregelen (tot medio
augustus 1944). Inventarislijsten van de sinds 15 mei
1940 in beslag genomen, verboden geschriften (het
betreft duizenden titels en auteurs)

Roermond

rapporten, voorschriften,
correspondentie, verboden,
inbeslagnemingen, boeken, censuur,
inventarissen
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Inbeslagneming van achtergebleven inventarisssen
van gedeporteerde joden. Liquidatie van joodse
bedrijven

1944

Roermond

joden, joodse eigendommen, joodse
bedrijven, inbeslagnemingen,
Treuhänder, bewindvoerder,
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt,
NSV

Bloemendaal W, Kalf Nic, Levie
Gerson, Falkenstein Herman, Lewin
Karel Heinrich Oscar Mentheim, Wolf
Bernard
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Ledenlijst Technische Noodhulp Roermond (13 april
1944), aankondiging voorlichtingsavond Winterhulp
en Nederlandsche Volksdienst (NVD),
Ortsgruppenführer van de NSDAP Roermond (P.
Wilms)

1944

Roermond

Technische Noodhulp, lidmaaatschap,
Winterhulp, NSDAP, Nedserlandsche
Volksdienst, NVD,

Wilms P, Zimmerman P J A

1944

Janssen Jacobus Everardus
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Verklaring (voormalig) politiechef Johannes
1944
Lambertus Augustinus Odekerken dd. 16 maart 1944
betr. de inlevering van rijwielen in juli 1942

Roermond

rijwielen, vorderingen,
inbeslagnemingen
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vergunningen voor culturele evenementen en
ontspanning zoals toneel, muziek ("café concerten"),
revues en sport

1944

Roermond

cultuur, toneel, muziek, horeca, sport

383

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

573

ja

gemeentepolitie Roermond

correspondentie betr. bewaking,
(burger)bewakingsdiensten en
(burger)bewakingspersoneel

1944

Roermond

bewaking, personeel, personalia
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lijsten van ingeleverde radio's (incl. merk en type)

1944

Roermond

radio's, radiotoestellen,
inbeslagnemingen, vorderingen
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politie dagrapport 18 november 1938: "De agent
1938
belast met de post station wordt opgedragen scherpe
controle op Joodsche vluchtelingen die door
geloofsgenoten naar het station worden gebracht voor
verder vervoer het binnenland. Aanhouding van
vluchtelingen zonder verblijfsverguning in eenige
gemeente wordt gelast."

Roermond

vooroorlogse periode, joden,
jodenvervolging, joodse vluchtelingen,
Duitse joden, Kristallnacht, politie,
aanhoudingen, arrestaties, politie
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politie nachtrapport 1-2 mei 1943: "Deelt de heer
Bouman mede dat hij thuis is en vraagt wat de SiPo
van hem hebben moet. Heb hem geantwoord dat mij
zulks onbekend was. Vervolgens deelde hij mede in
de loop van de dag afwezig te zijn voor dienst en
vezocht hij dit de SiPo te willen meedelen. Hiervan
werd door mij zorg gedragen." (Martinus Bouman,
hoofd van de CCCD en helper/vervoerder van uit
Duitse gevangenschap ontvluchte franstalige
krijgsgevangenen, werd op 2 mei 1943 op de
Hamertse heide bij Well doodgeschoten door het
SiPo-lid Richard Nitsch). De pollitierapporten van
begin mei bevatten enkele korte mededelingen over
de April-meistaking.

1943

Roermond

April-meistaking, arrestaties, CCCD,

Bouman Martinus Antonius Marie
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politie dagrapport 3 april1943: "Door een lid van de
1943
SD, Pannemans, aan de Sicherheitspolizei te
Maastricht alhier in arrest gesteld ... " (volgen de
namen van 7, door de in Velden woonachtige Frans Fatty- Pannemans verraden joodse vluchtelingen en
hun begeleider Leendert Laurens Zuiver). Voor meer
informatie: Rens Herman van, De vervolging van
joden en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog in de
Nederlandse provincie Limburg. Hilversum, 2013. p.
232

Roermond

SiPo en SD Maastricht, politie, joden,
joodse vluchtelingen, arrestaties,
verraad

Pannemans Franciscus W M, Conrad
Hans, Kar Isaac van der, Kar van der Polk Catharina Johanna, Wolf Bertha,
Staveren Samuel van, Staveren
Richard van, Komkommer Flora
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politie dagrapport 20 november 1942: "Door de
1942 - 1943
Feldgendarmerie alhier in bewaring gebracht drie
Fransche krijgsgevangenen genaamd 1. Lison H, 2
Guerard J, 3. Delarue J." Dagrapport 21 november:
"Ten 15:45 uur zijn de drie krijgsgevangenen door de
Feldgendarmerie afgehaald en ten 17:30 uur is de
arrestant Hendrickx door Schils naar de
Feldgendarmerie overgebracht." (de arrestaties waren
een gevolg van speurwerk door de de NSB
caféhouder G. Holla en de NSB politieman G.
Verheesen. De krijgsgevangenen waren geholpen
door de broers Hendrickx die op een boerderij in
Schöndeln woonden). Voor meer informatie:
Cammaert A.P.M., Het verborgen front. Assen, 1994.
deel 1, p. 163 e.v.). Nachtrapport 3-4 januari 1943:
telefonisch bericht van de Ortskommandantur; "Nabij
Swalmen te Asselt is hedenavond een vliegtuig
neergekomen en één man van de bezetting (Engelse
piloot of ander bemanningslid) hangt in een boom..."

Roermond, Schöndeln,
Swalmen, Asselt

krijgsgevangenen, Franse
krijgsgevangenen, Franstalige
krijgsgevangenen, arrestaties,
Feldgendarmerie, hulpverlening, verzet,
illegaliteit, crashes, piloten, geallieerde
piloten
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politie dagrapport 26 december 1941: "Door de
Feldgendarmerie alhier voor 2 á 3 dagen in bewaring
gebracht, twee Franse krijgsgevangenen, genaamd
Agust Bazin (geboren 6 juni 1919 te Billou) en
Ferdinand Roul (geboren 6 mei 1913 te St. Jeanne)"

Roermond

krijgsgevangenen, Franse
krijgsgevangenen, Franstalige
krijgsgevangenen, arrestaties,
Feldgendarmerie, vluchtelingen

1941

Odekerken Johannes Lambertus
Augustinus

390

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

739

ja

gemeentepolitie Roermond

politie dagrapport 9 augustus 1942: "Door de
1942
Feldgendarmerie te Roermond ter beschikking van
hun in arrest gesteld twee Fransche
krijgesgevangenen, Le Déntac Francois (geboren te
Brest 27 mei 1912) en Ayral René (geboren te Paris
29 maart 1909)". Politiedagrapport 29 augustus 1942:
"Ter beschikking van de SiPo te Maastricht alhier in
bewaring gebracht de joosche vreemdelingen
genaamd Herman Falkenstein, diens echtgenote
Mietje van der Sluis en hun kind Emil Falkenstein...
Moeten op geregelde tijden worden bezocht en
mogen geen bezoek ontvangen".

Roermond

krijgsgevangenen, Franse
krijgsgevangenen, Franstalige
krijgsgevangenen, arrestaties,
Feldgendarmerie, joden, joodse
vluchtelingen, jodenvervolging, SiPo en
SD Maastricht
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politie nachtrapport 29-30 mei 1943: er vallen
brandbommen op de stad en er stort een geallieerd
vliegtuig vliegtuig neer langs de spoorlijn in het
oostelijk stadsdeel. Tevens bericht (dagrapport 30
mei) dat een gewonde Engelse piloot is aangetroffen
in Asselt

1943

Roermond

bommen, brandbommen, crashes,
piloten, geallieerde piloten
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politie dagrapport 5 december 1943: "Door
manschappen van het SS Grenadier Regiment,
gelegerd in de Ernst Casimirkazerne alhier is in
bewaring gebracht de Fransche krijgsgevangene
genaamd Voubert Roland, werkzaam te Krefeld waar
hij is gevlucht…"

1943

Roermond

Franse krijgsgevangenen, Franstalige
krijgsgevangenen, gevangenen,
arrestaties

393

Roermond

Archief van de gemeentepolitie 2002
te Roermond

747

ja

gemeentepolitie Roermond

politie dagrapport 6 januari 1944: "Een tweetal Franse 1944
krijgsgevangenen die in het patronaat Roermondsche
Veld waren aangelopen, zijn afgehaald en
overgebracht naar de Feldgendarmerie. Ze zijn
genaamd Gantier en Molinier". Politie dagrapport 24
februari 1944: "Door de korpschef, Verheesen,
Heiligers en Achterdenbosch alhier in bewaring
gebracht (vier joden): Richard Bromberg, Lucie
Bromberg - Rosenthal, Renée Bromberg en Richard
Louis Jean Bromberg". Politie dagrapport 22 april
1944: "Door de Feldgendarmerie in bewaring gesteld:
Morits Weiss en Norbertus Steinbach, verblijvende in
een woonwagen te St. Odiliënberg." (reden arrestatie
niet vermeld).Poltie dagrapport 27 april: "Door de
Feldgendarmerie alhier in bewaring gebracht en ter
hunner beshikking: Jacques Antoine Hubert Delsing,
geboren 11 november 1916 te Echt". (Delsing gaf
leiding aan de Limburgse onderduikorganisatie in het
district Roermond). Politie dagrapport 10 juni 1944:
SiPo Maastricht en 's Hertogenbosch verzoeken om
opsturen legitimatie van de op 9 juni gearresteerde
verzetsmedewerker Jacobus Everardus Janssen

Roermond, St. Odiliënberg

Franse krijgsgevangenen, Franstalige
krijgsgevangenen, gevangenen,
arrestaties, Feldgendarmerie, joden,
joodse onderduikers, roma en sinti,
verzet, illegaliteit, LO

Bromberg Richard, Bromberg Rosenthal Lucie, Bromberg Renée,
Bromberg Richard Louis Jean,
Delsing Jacques Antoine Hubert,
Janssen Jacobus Everardus, Weiss
Morits, Steinbach Norbertus
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politie dagrapport 29 juni 1944: "Door
1944
Sicherheitspolizei ter hunner beschikking alhier in
bewaring gebracht; Joseph Johannes Wilhelmus
Simmelink, Charles Eduard van Brugge en Karel
Herman Hendrik Simmelink" (laatstgenoemde was
een helper van ontsnapte Franstalige
krijgsgevangenen en geallieerde piloten). Dagrapport
19 september: "Ter beschikking van de SD in
bewaring gebracht: Clemens Frits Jozef Antonius,
Eijck Franciscus Marie Casper en Schadron
Franciscus Hendrikus Marie" (drie inwoners van
Sittard die tijdens de bevrijding werden opgepakt en
een dag later werden in de grensstreek ter hoogte van
Maasniel vermoord). Algemeen: zomer 1944
aanzienlijke toename van het aantal arrestaties door
politie (vaak op last van de SiPo Maastricht) en de
Landwacht (met name de NSB-caféhouder Gerardus
Holla en de zogeheten Ommen-politie,
gespecialiseerd in de jacht op onderduikers)

Roermond, Nunhem,
Maasniel, Sittard

Franse krijgsgevangenen, Franstalige
krijgsgevangenen, gevangenen,
arrestaties, piloten, verzet, illegaliteit,
onderduikers

Simmelink Joseph Johannes
Wilhelmus, Brugge Charles Eduard
van, Simmelink Karel Herman
Hendrik, Holla Gerardus
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Verordening over de invoering van het Duits strafrecht 1940
(mei 1940). Aanplakbiljet van 29 mei 1940 waarin
Arthur Seyss Inquart zijn benoeming tot
Rijkscommissaris bekendmaakt. Benoemingen van
Duitse bestuursautoriteiten in Nederland. Mededeling
van 23 sept. 1940 van het hoofd van de SiPo en SD
in Maastricht, H. Schönhals, dat de Aussenstelle
Maastricht is verhuisd van hotel Willems aan de
Stationsstraat naar de St. Lambertuslaan 1.
Uitgebreid verslag van de gebeurtenissen op 10 mei
1940 en volgende dagen, opgesteld door mej. Bella
Imkamp, werkzaam op de Ortskommandantur van
Roermond (niet gedateerd; vermoedelijk juni 1940)

Roermond

verordeningen, voorschriften,
strafrecht, bekendmakingen,
benoemingen, commissaris der
Provincie, Meidagen 1940, Duitse
invasie, Ortskommandantur,
prijsopdrijving

Seyss Inquart Arthur, Schönhals H,
Imkamp Bella

1006

Aanplakbiljet in drie
talen betr. de invoering
van het Duits strafrecht
(mei 1940).
Aanplakbiljet van 29
mei 1940 waarin Arthur
Seyss Inquart zijn
benoeming tot
Rijkscommissaris
bekendmaakt
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Afschrift van doodvonnissen tegen 13 inwoners van
1943 - 1950
Roermond tijdens standgerecht van 26 december
1944. Mededelingen betr. onderzoek naar de AprilMeistaking door het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie. Mededelingen betr. onderzoek
naar 13 doodgeschoten inwoners van Roermond op
26 december 1944 (incl. personalia en bezittingen
Frans Denis). Lijst van inwoners van Roermond die
na de oorlog uit concentratiekampen of uit
krijgsgevangenschap zijn teruggekeerd (lijst dateert
vermoedelijk uit 1945). Lijst uit 1945/1946 van
beschadigde en verwoeste panden (inclusief adres).
Korte mededelingen over bevrijding, verwoestingen,
aantallen dwangarbeiders en geëvacueerden. Door
burgemeester Robert Geuljans ingevulde enquête
betr. de evacuatie van Roermond (1950). Lijst van op
10 mei 1940 geneuvelde Duitse militairen in of bij
Roermond en begraven op het plaatselijk kerkhof.
Uittreksel van rapporten van de
Luchtbeschermingsdienst (13 mei 1940 - 11
november 1944. Chronologisch overzicht van
Roermond in oorlogstijd (10 mei 1940 - 1 maart
1945), incl. algemene opmerkingen en enkele
aanvullingen

Roermond

April-meistaking, doodvonnissen,
executies, moordpartijen, massagraven,
naoorlogse periode,
geschiedwetenschap, onderzoek,
personalia, gevangenen,
krijgsgevangenen, overlevenden,
inlichtingen, verwoestingen, brand,
oorlogsschade, bombardementen,
dwangarbeiders, evacuaties, graven,
Duitsers, Duitse strijdkrachten,
Wehrmacht, militairen, Meidagen 1940,
luchtalarm, Luchtbeschermingsdienst
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Benoeming Paul Johan Reijmer tot burgemeester van 1935 - 1945
Roermond (1 januari 1935) en herbenoeming in die
functie (1 januari 1941). Als Reijmer als politiek
gevangene gedetineerd is in het Huis van Bewaring
ontvangt hij op 6 februari 1946 een schrijven van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken dat hij zijn functie
van burgemeester niet vervult. Bij besluit van de
minister van Binnenlandse Zaken Jaap Burger is NSB
burgemeester Jozef Lodewijk Lensing op 13
september 1944 ontslagen (heeft op 7 september
1944 Roermond met onbekende bestemming
verlaten).

Roermond

vooroorlogse periode, burgemeesters,
benoemingen, ontslag, NSB

Reijmer Paul Johan, Lensing Jozef
Lodewijk
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diverse stukken betr. de installatie van burgemeester
Paul Johan Reijmer op 8 januari 1935

1934 - 1935

Roermond

vooroorlogse periode, burgemeesters,
benoemingen

Reijmer Paul Johan
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correspondentie van burgemeester Paul Reijmer als 1935 - 1936
voorzitter van de afdeling Roermond van de St.
Adelbertusvereniging (een zogeheten
standsorganisatie die de katholieke maatschappelijke
elite vertegenwoordigde): bevat o.a. doelstelling en
programma; notulen van vergaderingen (o.a. de regel
van mei 1936 dat het lidmaatschap van de NSB of
Nationaal Herstel onverenigbaar is met het
lidmaatschap van de Adalbertusvereniging)

Roermond

vooroorlogse periode, burgemeesters,
correspondentie, standsorganisatie,
NSB, Verbond voor Nationaal Herstel

Reijmer Paul Johan
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correspondentie van burgemeester Paul Reijmer met 1939 - 1943
Duitse autoriteiten: cultureel en economisch getinte
bezoekjes over en weer (contacten binnen o.a. de
Deutsch-Niederländische Gesellschaft). Pleidooi van
Reijmer voor de samenvoeging van kleine gemeenten
(1940-1941); uitnodigingen voor toeristische
uitstapjes, feestavonden, (politieke) bijeenkomsten,
voorlichtingsavonden, toneeluitvoeringen.
Gratieverzoek van mr. J. Notermans uit Venlo (18
augustus 1942), gericht aan de
Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden,
Friedrich Christiansen, n.a.v. het doodvonnis dd. 13
juli 1941 tegen de uit Roermond afkomstige
Heerlenaar Joseph Smit. Smit gaf leiding aan een
verzetsgroep. Op 21 augustus 1941 schrijft Reijmer
een brief aan Christiansen waarin hij steun betuigt
aan het gratieverzoek

Roermond

correspondentie, vooroorlogse periode, Reijmer Paul Johan, Smit Joseph
burgemeesters, economie, cultuur,
muziek, gemeenten, verzet, illegaliteit,
groep Smit, doodvonnissen,
gratieverzoek, NSB, NSDAP,
Duitsgezindheid
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diverse documenten uit het kabinetsarchief van
burgemeester Paul Reijmer. Protestbrief van het
Comité Vrij Limburg n.a.v. de benoeming van de
NSB'er Max de Marchant et d'Ansembourg tot
Commissaris der Provincie en organisator van de
Limburgse Kunst- en Kultuurdag (1941). Uittreksel
van het illegale blad "De Oranjepost" van 21
september 1941 waarin Reijmer beschuldigd wordt
geheim lid te zijn van de NSB (Reijmer dringt op
onderzoek aan bij de politie, maar dat levert
vooralsnog weinig tot niets op). Benoeming Reijmer
tot waarnemend burgemeester van Maasniel (28
januari 1942). Uitnodigingen voor bijeenkomsten van
de NSB of manifestaties van de Nationale
Jeugdstorm slaat Reijmer merendeels af. Brief van
deken Guilielmus (Willem) Rhoen van 1 april 1943
waarin hij Reijmer laat weten geen verlof te zullen
geven voor de begrafenis op het plaatselijke
katholieke kerkhof van de door het verzet
geliquideerde NSB-burgemeester van Baexem,
Willibrordus Albertus Hetterscheid. Rhoen beroept
zich op een wetsartikel uit 1869 waarop Reijmer
antwoordt dat het bewuste artikel op 18 september
1942 buiten werking is gesteld
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1939 - 1943

Roermond, Maasniel

protest, cultuur, verzet, illegale pers,
Oranje Post, Nationale Jeugdstorm,
NSB, burgemeesters, begrafenissen,
Duitsgezindheid

diverse documenten uit het kabinetsarchief van NSB- 1944
burgemeester Jozef Lodewijk Lensing (op 21
december 1943 benoemd en op 16 maart 1944
beëdigd). N.a.v. Duits militair verzoek om schuilgaten
langs de doorgaande provinciale wegen te graven
(mei 1944), schakelt Lensing de Technische
Noodhulp in (Radio Oranje meldt op 15 augustus dat
burgemeesters geen gehoor mogen geven aan de
Duitse oproep). Uitgebreide maandrapporten van de
gemeente Roermond over de maanden juni en juli
1944. Enkele stukken betr. de uitzending van
arbeidskrachten -arbeidsinzet- naar Valkenburg en
Maastricht (augustus 1944), incl. lijst met de namen
en adressen van 35 uitgezonden dwangarbeiders (het
betreft de 5e lijst)

Roermond

burgemeesters, NSB, schuilgaten,
Lensing Jozef Lodewijk
Technische Noodhulp, distributiedienst,
OT, tewerkstelling, dwangarbeid,
arbeidsinzet

gemeente Roermond

installatie van NSB-burgemeester Jozef Lodewijk
1944
Lensing op 5 april 1944: uitnodigingen; lijsten van
aanwezigen, (talrijke) afzeggingen, gelukwensen,
visitekaartjes en enige correspondentie n.a.v. pensionen verhuiskosten

Roermond

burgemeesters, NSB, benoemingen

Lensing Jozef Lodewijk
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zuivering van politiepersoneel en vrijwillige hulppolitie. 1945 -1946
Verslag van de werkzaamheden van de
Adviescommissie inzake de zuivering van het
politiepersoneel dd. 14 november 1945. Gegevens,
(nat. soc.) lidmaatschappen, klachten (incl. verweer)
en processen verbaal betr. individuele politiemannen
incl. voorstellen tot ontslag, schorsing, staking of
overplaatsing. Verklaringen betr. de aanhouding van
drie Franstalige krijgsgevangenen op de boerderij van
Joseph Hendrickx (Schöndelen) in november 1942
(incl. verweer van de bij de aanhouding betrokken
politieman Franciscus Antonius Pouw en steun van
zijn collega's als gevolg waarvan er geen
zuiveringsmaatregen tegen Pouw zijn genomen). Lijst
uit 1945 van leden van de vrijwillige hulppolitie met
nationaalsocialistische sympathieën

Roermond

zuivering, politie, gemeenten,
naoorlogse periode, collaboratie,
nationaalsocialisme, lidmaatschappen,
April-meistaking, SiPo en SD
Maastricht, krijgsgevangenen,
Franstalige krijgsgevangenen, verzet,
illegaliteit, hulpverlening

Hendrickx Joseph
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overplaatsing van politiepersoneel als zuiveringsmaatregel. Bevat gegevens over individuele
politiemannen. Landelijke lijsten van overgeplaatste,
resp. over te plaatsen politiemannen.

Roermond

zuivering, politie, gemeenten,
naoorlogse periode, collaboratie,
nationaalsocialisme, politieschool
Schalkhaar,
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documenten betr. de tewerkstelling in Duitsland van
1942 - 1944
personeel van de distributiedienst. Namenlijst uit
1942 van distributiepersoneel (incl. leeftijd en functie).
Opgave door de chef van de distributiedienst en de
burgemeester van personeel dat voor uitzending naar
Duitsland in aanmerking komt (1943). Overzichten
van distributiepersoneel dat vrijgesteld is van
uitzending naar Duitsland. Op een totaal aantal
personeelsleden van 76 (Roermond en Maasniel)
wordt voor 33 personen een vrijstelling aangevraagd
(wie ervoor in aanmerking komt, staat op een lijst)

Roermond, Maasniel

distributiedienst, tewerkstelling,
dwangarbeid, arbeidsinzet, vrijstellingen

1945 - 1946

Reijmer Paul Johan, Rhoen
Guilielmus, Hetterscheid Willibrordus
Albertus
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disciplinaire straffen tegen personeelsleden van de
1943, 1945, 1946
distributiedienst na geconstateerde
onregelmatigheden. Politierapport van 6 mei 1943
betr. het verloop van de April-meiastaking op de
distributiedienst. Afgezien van enige onrust onder het
personeel na de bekendmaking van de Duitse
maatregel op 29 april en een staking door 20
distributie ambtenaren op 30 april, is er niet gestaakt)

Roermond

distributiedienst, diefstal, corruptie,
April-meistaking
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persoonsdossier gemeentesecretaris mr. Henricus
1933 - 1947
Leonardus Maria Kramer. Uitvoerig concept
ontslagbesluit betr. Kramer van 6 december 1941,
opgesteld door burgemeester Paul Reijmer (n.a.v.
weigering Kramer om zelf ontslag te nemen). Het
voorgenomen ontslag ontwikkelt zich tot een zaak die
door Kramer aanhangig wordt gemaakt bij het
Ambtenarengerecht. Tot een behandeling komt het
niet omdat de Duitse autoriteiten de affaire begin
1943 naar zich toe trekken. Na de oorlog volgt
rechtsherstel voor Kramer en wordt zijn ontslag
ongedaan gemaakt. Het dossier bevat veel
documentatie over de slepende ruzie tussen Kramer
en Reijmer

Roermond

gemeenten, personeel, personalia,
ambtenaren, ontslag, rechtsherstel

Kramer Henricus Leonardus Maria,
Reijmer Paul Johan
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persoonsdossier en zuiveringsdossier van NSB'er
1931 - 1956
Herman Joseph Matheus van Keeken, ambtenaar op
de afd. secretarie en vanaf 19 maart 1943
gemeentesecretaris. De zuiveringscommissie komt in
mei 1945 met 12 klachten tegen Van Keeken waarvan
sommige van ernstige aard (o.m. opsporen van
onderduikers en hulp verlenen bij jodendeportatie) op
grond waarvan schorsing en spoedig ontslag wordt
geadviseerd (op 31 oktober 1945 met terugwerkende
kracht per 1 maart 1945 verleend)

Roermond

gemeenten, personeel, personalia,
ambtenaren, collaboratie, NSB

Keeken Herman Joseph Matheus van
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Persoonsdossier van Jozef Lodewijk Lensing, NSBburgemeester. Bevat geen gegevens. M.b.t. zijn
ontslag (met ingang van 13 september 1944) wordt
verwezen naar een verouderd dossienummer.

Roermond

gemeenten, burgemeesters, NSB,
collaboratie, ontslag

Lensing Jozef Lodewijk
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persoonsdossier van Johannes Lambertus
1919 - 1946
Augustinus Odekerken, commissaris van politie van
augustus 1919 tot 1 juni 1943. N.a.v. de reorganisatie
van de politie (begin 1943) vraagt Odekerken op 20
februari 1943 ontslag aan. Dossier bevat
hoofdzakelijk financiële gegevens.

Roermond

gemeenten, politie, ontslag

Odekerken Johannes Lambertus
Augustinus

412

Roermond

Gemeentebestuur van
Roermond

1006

962

ja

gemeente Roermond

persoonsdossier van Paul Johan Reijmer,
1935 - 1946
burgemeester van 1 januari 1935 tot 6 september
1943 (eervol ontslag). Bevat brief van 12 april 1946,
ondertekend door gemeentesecretaris Wilhelmus
Hosselet, met klachten tegen Reijmer betr. diens
houding, gedrag en collaboratie. Ook bevat het
dossier gegevens over het conflict tussen Reijmer en
gemeentesecretaris Henricus Kramer

Roermond

burgemeesters, gemeenten,
collaboratie, Duitsgezindheid

Hosselet Wilhelmus Franciscus
Norbertus, Reijmer Paul Johan,
Keeken Herman Joseph Matheus van,
Kramer Henricus Leonardus Maria
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persoonsdossier van de NSB'er Antonius Roselle,
1943 - 1948
met ingang van 1 juni 1943 benoemd tot korpschef
van de gemeentepolitie. Een voorstel van
burgemeester Reijmer (8 juni) om de al bij de politie
werkzame Theodorus Johannes Bots in die functie te
benoemen, wordt niet gehonoreerd. Het dossier bevat
geen gegevens over Roselles rol en daden als
politiechef. Met ingang van 1 maart 1945 is hij
geschorst en vervolgens ontslagen.

Roermond

politie, NSB, collaboratie

Roselle Antonius
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tewerkstelling van gemeentepersoneel in Duitsland.
1942 - 1944
Bevat opgaven vanaf oktober 1942 van personeel,
werkzaam in verschillende gemeentelijke diensten. De
meeste hoofden van dienst laten weten geen
personeelsleden of hooguit een enkeling te kunnen
missen. Opgave gemeentepersoneel (22 oktober
1942, 1 januari 1943 en 23 november 1943).
Bezwaren van o.a. hoofden van diensten tegen de
aanwijzing van personeelsleden door het gewestelijk
arbeidsbureau. Verscherping van Duitse maatregelen
betr. arbeidsinzet in 1943 (o.a. jaarklassen)

Roermond

personeel, ambtenaren, tewerkstelling,
arbeidsinzet, dwangabeid,
arbeidsbureaus

1944
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staking door het gemeentepersoneel op 30 april 1943. 1943, 1945
Telegram van de Commissaris der Provincie, Max de
Marchant et d'Ansembourg, waarin hij in opdracht van
de Beauftragter voor de provincie Limburg, Wilhelm
Schmidt, vraagt om opgave te doen van stakers onder
het gemeentepersoneel op 30 april. Die opgave wordt
op 5 juni verstrekt. Hieruit blijkt dat het voltallige dan
wel een aanzienlijk deel van het personeel (circa 85
personen) van publieke werken, het gemeentelijk
lichtbedrijf, de dienst sociale zaken en de
distributiedienst op 30 april het werk heeft
neergelegd. Op een enkeling na zijn ze op 1 mei weer
aan het werk gegaan.

Roermond

April-meistaking, personeel, gemeenten Schmidt Wilhelm, Marchant et
d'Ansembourg Maximiliaan de
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verstrekking van informatie aan Duitse autoriteiten en 1940 - 1944
(opgave van bijzondere gebeurtenissen (de door de
politie verstrekte opgaven van 1942 bevatten niets
opmerkelijks). Lijst van burgemeesters in MiddenLimburg (1941). Opgaven van beroepsgroepen en
uiteenlopende diensten en instellingen. Mededeling
van 30 juli 1943 dat een overval is gepleegd op een
filiaal van de EDAH (een zaak in koloniale waren) aan
de Hamstraat (een door het verzet gefingeerde
distributiebonnen roof). Mededeling van 29 april 1944
dat de (bij het georganiseerde verzet betrokken)
politiefunctionarissen Willem Bernardus Heiligers en
Gerardus Hubertus Munten met hun gezin zijn
ondergedoken. Politieman Mathias Hubertus Schmitz
volgt zijn verzetscollega's enkele dagen later (3 mei
1944)

Roermond

burgemeesters, inlichtingen, politie
verzet, illegaliteit, overvallen,
onderduikers
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vorderingen door en leveringen aan de Duitse
1940 -1941, 1944 - 1951
Wehrmacht (1940-1941). Het betreft o.m.
transportmiddelen (vrachtauto's), inbeslagnemingen
van gebouwen en uiteenlopende goederen en
producten. Documentatie betr. het
landoorlogreglement van 1907. Lijsten van leveringen
of verrichtingen door inwoners van Roermond ten
behoeve van de Wehrmacht (mei 1940 - februari
1941). Algemene, landelijke regelingen (o.a. m.b.t.
vergoedingen). Enkele gegevens over Duitse
vorderingen in het najaar van 1944 en naoorlogse
schade afwikkeling

Roermond

Wehrmacht, Duitse strijdkrachten,
vorderingen, inbeslagnemingen,
vervoermiddelen, vrachtwagens,
oorlogsgeweldschade
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opgaven door particulieren en bedrijven van (kosten
1940 - 1941
van) vorderingen door en verrichtingen voor de Duitse
Wehrmacht (zogeheten R-verrichtingen ofwel
Reguläre Leistungen: gedwongen werkzaamheden
voor de Duitse Weermacht). Het betreft o.m.
vervoermiddelen (vrachtwagens, personenauto's,
motorrijwielen en fietsen), meubelen, hout, textiel en
diverse andere goederen en producten. Ook is er
sprake van diefstal

Roermond

Wehrmacht, Duitse strijdkrachten,
vorderingen, inbeslagnemingen, auto's,
vervoermiddelen, vrachtwagens, Rverrichtingen, diefstal
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opgaven door particulieren en bedrijven van (kosten
1940 - 1946
van) vorderingen door en verrichtingen voor de Duitse
Wehrmacht (zogeheten R-verrichtingen ofwel
Reguläre Leistungen: gedwongen werkzaamheden
voor de Duitse Weermacht). Het betreft o.m.
vervoermiddelen (vrachtwagens, personenauto's,
motorrijwielen en fietsen) en diverse andere goederen
en producten

Roermond

Wehrmacht, Duitse strijdkrachten,
vorderingen, inbeslagnemingen, auto's,
vervoermiddelen, vrachtwagens, Rverrichtingen, afwikkelingsbureaus
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opgaven door particulieren en bedrijven van (kosten
1940 - 1941
van) vorderingen door en verrichtingen voor de Duitse
Wehrmacht (zogeheten R-verrichtingen ofwel
Reguläre Leistungen: gedwongen werkzaamheden
voor de Duitse Weermacht). Lijsten (mei 1940) van
vrachtwagenhouders en eigenaren van
personenauto's in Roermond, Baexem, Beegden,
Grathem, Haelen, Heel, Herkenbosch, Herten,
Heythuysen, Horn, Linne, Maasniel, Melick,
Herkenbosch, Montfort, Neer, St. Odiliënberg,
Posterholt, Roggel, Swalmen, Thorn en Vlodrop. Lijst
van motorvoertuigen die onmisbaar zijn (mei 1940).
Lijsten van gevorderde motorvoertuigen. Lijst van
motorvoertuigen in Roermond (14 juli 1941).
Schattingsrapporten van in beslag genomen
motorvoertuigen (vrachtwagens, autobussen,
personenauto's, motorrijwielen en tractoren).

Roermond, Baexem,
Beegden, Grathem, Haelen,
Heel, Herkenbosch, Herten,
Heythuysen, Horn, Linne,
Maasniel, Melick,
Herkenbosch, Montfort, Neer,
St. Odiliënberg, Posterholt,
Roggel, Swalmen, Thorn,
Vlodrop

Wehrmacht, Duitse strijdkrachten,
vorderingen, inbeslagneming, auto's,
vervoermiddelen, vrachtwagens, Rverrichtingen

Heiligers Willem Bernardus, Munten
Gerardus Hubertus, Schmitz Mathias
Hubertus
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gegevens betr. de vordering van paarden en karren
1943 - 1944
(met geleiders) door de Wehrmacht eind augustus en
begin september 1944 i.v.m. "goederenvervoer".
Verzoek van de Duitse Beauftragter voor Limburg,
Wilhelm Schmidt, om woonruimte beschikbaar te
stellen aan Duitse gezinnen die door de geallieerde
bombardementen dakloos zijn geworden
(Bombengeschädigten). Opgave van woningen die in
aanmerking komen voor de opvang van deze Duitse
daklozen. Lijst van gemeentepersoneel (vermoedelijk
uit 1944). Mededeling van Jacobus Petrus Johannes
Weijnen dat hij met ingang van 19 september 1944
het burgemeesterschap "weer" op zich heeft
genomen.

Roermond

paarden, vorderingen,
inbeslagnemingen, Wehrmacht, Duitse
strijdkrachten, vervoermiddelen
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vordering van (kerk)klokken. Bevat o.a. beschrijvingen 1942 - 1943
van de klokken; kort rapport over het verloop van de
roof in december 1942 en maart 1943 en naoorlogse
pogingen om de geroofde klokken terug te vinden

Roermond

metaalvordering, metalen,
klokkenvordering, klokkenroof,
kerkklokken
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metaalvordering: landelijke richtlijnen (zomer 1941)
1941
voor burgemeesters betr. de inlevering van metalen
(wat wel en wat niet). Lijst (met naam eigenaar) van
vrijgestelde (waardevolle) voorwerpen. Verzoeken om
vrijstelling; inschakeling van deskundigen
(museumdeskundige voor Roermond: Cuypers
architecten). Vergoedingenlijst op basis van gewicht
en soort ingeleverd metaal.

Roermond

metaalvordering, metalen,
verordeningen, inbeslagnemingen,
richtlijnen
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metaalvordering: diverse landelijke richtlijnen (zomer
1941) betr. de inlevering van metalen voor
burgemeesters (keuring, uitzonderingen, specifieke
groepen). Praktische uitvoering van de
metaalvordering (data en inleveradressen).
Verordening betr. de inlevering van metalen en
uitvoeringsvoorschriften (18 juni 1941)

1941

Roermond

metaalvordering, metalen,
verordeningen, inbeslagnemingen,
richtlijnen
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vordering van gebouwen door Duitse instanties, met
name de Duitse Wehrmacht (incl. vergoedingen aan
de eigenaren)

1940 - 1944

Roermond

vorderingen, inbeslagnemingen,
gebouwen, schadeloosstellingen,
schadevergoedingen, Wehrmacht
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vordering van gebouwen door Duitse instanties.
1940 - 1951
Overzicht van door Duitse instanties (m.n.
Wehrmacht) gevorderde percelen gedurende de
bezettingstijd. Naoorlogse afwikkeling (van
bijvoorbeeld achterstallige huur aan de hand van door
eigenaren ingevulde formulieren).

Roermond

vorderingen, inbeslagnemingen,
gebouwen, schadeloosstellingen,
schadevergoedingen, Wehrmacht,
naoorlogse periode, oorlogsschade
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vordering van gebouwen door Duitse instanties.
1940 - 1949
Overzicht van door Duitse instanties (m.n.
Wehrmacht) gevorderde percelen gedurende de
bezettingstijd (incl. waardebepaling/taxatie van de
inentarissen). Detailgegevens van gevorderde
gebouwen/percelen en inventarissen (o.a. scholen en
bedrijven). Naoorlogse afwikkeling van gederfde
(huur)inkomsten

Roermond

vorderingen, inbeslagnemingen,
gebouwen, schadeloosstellingen,
schadevergoedingen, Wehrmacht, Rverrichtingen, naoorlogse periode,
oorlogsschade, scholen,
schoolgebouwen, bedrijven
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vordering van gebouwen door Duitse instanties (m.n.
Wehrmacht). Detailgegevens van gevorderde
gebouwen/percelen en waardebepaling/taxatie
inventarissen. Naoorlogse afwikkeling van gederfde
(huur)inkomsten

1940 - 1948

Roermond

vorderingen, inbeslagnemingen,
gebouwen, Wehrmacht,
oorlogsschade, schadeloosstellingen,
schadevergoedingen, naoorlogse
periode
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vordering van gebouwen door Duitse instanties (m.n.
Wehrmacht). Detailgegevens van gevorderde
gebouwen/percelen en waardebepaling/taxatie
inventarissen (o.a. scholen). Naoorlogse afwikkeling
van gederfde (huur)inkomsten

1940 - 1948

Roermond

vorderingen, inbeslagnemingen,
gebouwen, Wehrmacht,
oorlogsschade, schadeloosstellingen,
schadevergoedingen, naoorlogse
periode, scholen, schoolgebouwen
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vordering van gebouwen door Duitse instanties (m.n.
Wehrmacht). Detailgegevens van gevorderde
gebouwen/percelen en waardebepaling/taxatie
inventarissen (o.a. scholen). Naoorlogse afwikkeling
van gederfde (huur)inkomsten

1940 - 1949

Roermond

vorderingen, inbeslagnemingen,
gebouwen, Wehrmacht,
oorlogsschade, schadeloosstellingen,
naoorlogse periode,
schadevergoedingen

431

Roermond

Gemeentebestuur van
Roermond

1006

2129

ja

gemeente Roermond

inbeslagneming van radio's (mei 1943). Herhaalde
1943 - 1945
oproep om radio's in te leveren (12 oktober 1943).
Uitvoeringsrichtlijnen n.a.v beschikking radiovordering
van 13 mei 1943. Rapport uitvoering en verloop van
de inlevering van radio's door politiemedewerker
Johan D. A. van Mierlo. Verzoeken om ontheffing van
de inleveringsplicht. Verzoeken om teruggave van
ingeleverde radio's. Vrijstellingen van inleveringsplicht

Roermond

radio's, radiotoestellen,
inbeslagnemingen, vorderingen,
vrijstellingen
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rijwielvordering ten behoeve van de Wehrmacht (21
juli 1942) incl. gegevens over schadeloosstelling van
de eigenaren. Lijst (vermoedelijk uit 1942) van
gevorderde rijwielen en hun eigenaren. Beeïndiging
rijwielvordering met ingang van 1 oktober 1942

1942 - 1944

Roermond

rijwielen, rijwielvordering, vorderingen,
inbeslagnemingen
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lijst van personen die in aanmerking komen voor de
verstrekking van een nieuw rijwiel (december 1942)
en lijst met vele honderden verzoeken daartoe, resp.
verzoeken om vrijstelling van inlevering (incl. de
doorgaans positieve beschikking)

1942

Roermond

rijwielen, rijwielvordering, vorderingen,
inbeslagnemingen, vrijstellingen
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alfabetisch gerangschikte "(on)voorwaardelijke
1946 - 1948
buitenvervolgingstelling" door de procureur-fiscaal bij
het Bijzonder Gerechtshof in 's-Hertogenbosch van
personen die verdacht worden van feiten en/of
gedragingen die vallen onder het Besluit
Buitengewoon Strafrecht en/of het Tribunaal Besluit.
Letters A t/m M

Roermond

naoorlogse periode, zuivering,
buitenvervolgingstelling, collaboratie,
politieke delinquenten, Besluit
Buitengewoon Strafrecht, Tribunaal
Besluit, Bijzondere Rechtspleging,
Bijzonder Gerechtshof 'sHertogenbosch
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alfabetisch gerangschikte "(on)voorwaardelijke
1946 - 1948
buitenvervolgingstelling" door de procureur-fiscaal bij
het Bijzonder Gerechtshof in Den Bosch van
personen die verdacht worden van feiten en/of
gedragingen die vallen onder het Besluit
Buitengewoon Strafrecht en/of het Tribunaal Besluit.
Letters N t/m Z

Roermond

naoorlogse periode, zuivering,
buitenvervolgingstelling, collaboratie,
politieke delinquenten, Besluit
Buitengewoon Strafrecht, Tribunaal
Besluit, Bijzondere Rechtspleging,
Bijzonder Gerechtshof 'sHertogenbosch
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gemeentepolitie Roermond

politioneel maandrapport van 9 maart 1945 door de
1945
waarnemend commissaris van politie, Ferdinand
Offermans. Voorbereidingen voor herbezetting van
het korps Roermond vanuit Echt op 1 maart 1945.
Politieureau beschadigd en geplunderd. Drie koeien in
een cel aangetroffen alsook 2 plunderaars (opgepakt
door de brandweer die op dat ogenblik zijn intrek in
het politiebureau heeft genomen). Volgt korte
beschrijving van de toestand in de stad.
Inwoneraantal geschat op 3000 (op een normaal
aantal van circa 20.000). Gegevens over
politiepersoneel. Politioneel maandrapport (door
commissaris A. Geeraedts) over de periode 1 maart
1945 tot 19 mei: thema's als politiek, economie,
personeel en samenwerking met andere instanties
worden kort besproken. Hetzelfde geldt voor de
rapporten over de daaropvolgende maanden (vanaf
december worden de rapporten opgesteld door wnd.
commissaris J.A. Claessens). Er vinden geen
bijzondere gebeurtenissen plaats. Rapporten van het
hoofd van de Politieke Recherche voor MiddenLimburg (26-9-1945 en 29-10-1945). Er bestaan twee
kampen voor politieke delinquenten: de Roodververij
in Herten (165 gevangenen) en Lilbosch in Echt (350
gevangenen). Zij helpen bij de wederopbouw en bij de
oogst

Roermond

naoorlogse periode, rapporten, politie,
economie, personeel, politiek, politieke
delinquenten, politieke gevangenen,
gevangenen, wederopbouw, illegaliteit

origineel aanplakbiljet:
"Openbare
bekendmaking
betreffende
inbeslagneming RadioOntvangtoestellen
gemeente Roermond"

Offermans Ferdinand, Geeraedts A,
Claessens J A
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drie kwartaalverslagen aan de Commissaris der
1943 - 1944
Provincie Limburg, NSB'er Max de Marchant et
d'Ansembourg, betr. de actuele stand van zaken in
de gemeente (september 1943 - juni 1944).
Onderwerpen als bestuur, financiën, economie,
distributie, voedselvoorziening, politie, onderwijs,
volksgezondheid en tewerkstelling in Duitsland komen
(kort) aan bod. Sinds het ziekteverlof van
burgemeester Paul Reijmer, neemt wethouder
Hendricus H.J. Ruijten het ambt waar (Reijmer is met
ingang van 2 september 1943 eervol ontslagen). Op
21 december 1943 wordt NSB'er Jozef Lodewijk
Lensing als opvolger benoemd (installatie op 5 april
1944)

Roermond

rapporten, correspondentie,
gemeenten, financiën, economie,
politie, NSB, WA, brandweer,
luchtbeschermong, luchtoorlog,
bommen, brand, oorlogsschade,
verduistering, onderwijs, distributie,
volksgezondheid, tewerkstelling,
dwangarbeid, arbeidsbureaus

Reijmer Paul Johan, Ruijten
Hendricus J H, Lensing Jozef
Lodewijk
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algemene stukken betr. de Landwacht. Burgemeester 1943 - 1944
wijst voornemen Landwacht af om 40 leden onder te
brengen in het Retraitehuis aan de Kapellerlaan.
Daarmee zijn de plannen van de baan. De
Roermondse Landwacht wordt geleid door
caféhouder Gerardus Hubertus Holla
(afdelingscommandant)

Roermond

landwacht, inkwartiering

Holla Gerardus Hubertus
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verzoeken om kostenvergoeding wegens inkwartiering 1945
van en/of vordering door geallieerden. Verzoeken om
gebouwen vrij te geven die eerder zijn gevorderd door
geallieerden. Verzoeken om kostenvergoeding
wegens onbetaalde leverantie van goederen aan
geallieerden. Lijst van door Amerikanen bezette en
weer vrijgegeven gebouwen (maart-april 1945).

Roermond

naoorlogse periode, geallieerden,
schadeloosstelling,
schadevergoedingen, oorlogsschade,
vorderingen, inkwartiering, scholen
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vorderingen van paarden en uiteenlopende produkten 1945 - 1947
en goederen door geallieerden en verzoeken om
schadevergoeding. Verzoeken om
vergoeding/schadeloosstelling van geroofde goederen
en produkten door Duitsers gedurende de
bezettingstijd alsook door geallieerden (n.a.v. een
oproep daartoe van 11 juli 1945 in dagblad Maas- en
Roerbode). Verzoeken om vergoeding van schade,
veroorzaakt door geallieerden. Om de afhandeling van
de talrijke schadeclaims min of meer gestructureerd
te laten verlopen richt het Ministerie van Financiën het
Centraal Bureau Vergoeding Militaire Vorderingen
(CBVMV) op (correspondentie met en van dit orgaan
bevindt zich in dit dossier)

Roermond

naoorlogse periode, geallieerden,
schadeloosstelling, vorderingen, roof,
plundering, diefstal, Duitse
strijdkrachten, Duitse militairen,
schade, vernielingen,
schadevergoedingen, oorlogsschade

441

Roermond

Gemeentebestuur van
Roermond

1006

2149

ja

gemeente Roermond

tewerkstelling van Duitse krijgsgevangen. Door een
1945 - 1946
tekort aan arbeidkrachten wordt gepleit voor het
inzetten van Duitse krijgsgevangenen in de landbouw,
bij het ruimen van puin en het sorteren van hout en
ander materiaal. Respons uit Roermond (mei/juni
1945): ze zijn beter te gebruiken om landmijnen op te
ruimen en granaattrechters en loopgraven dicht te
gooien. Mijnenruimen geschiedt op dat moment door
de Duitse pioniersbrigade Draeger (3000 man sterk)
waarop B&W van Roermond laat weten graag gebruik
te maken van de diensten van deze brigade. Het
verzoek komt te laat (januari 1946): de brigade is niet
langer beschikbaar. Bericht betr. om het leven
gekomen Duitse krijgsgevangene (van de brigade
Draeger) tijdens het mijnenruimen bij Roermond in
september 1945

Roermond

Wehrmacht, Duitse strijdkrachten,
naoorlogse periode, krijgsgevangenen,
tewerkstelling, landmijnen, explosieven
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verzoeken om opsporing van en/of inlichtingen over
1945 - 1947
vermiste bemanningsleden van gecrashte geallieerde
vliegtuigen. Verslag (21 september 1946) van een
(zonder resultaat gebleven) onderzoek naar het
neerstorten van een geallieerd vliegtuig bij de Kapel in
't Zand in de nacht van 29 op 30 mei 1943

Roermond

Amerikanen, geallieerden, piloten,
vermisten, opsporing, crashes,
luchtoorlog
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persoonsdossier Emile Serafinus Maria van den
1940 - 1946
Abeele. Was aangesloten bij de NSB en het
Rechtsfront en korte tijd (enkele maanden in 1940)
van de NSNAP (blokleider). Met ingang van 1 maart
1945 werd Van den Abeele uit zijn functie geschorst
en ontslagen. Persoonsdossier Theodorus Johannes
Bots. Was naast inspecteur van politie en hoofd van
de recherche waarnemend hoofd van de
Luchtbeschermingsdienst. Vanaf 18 september 1942
was Bots afwezig door ziekte. Lijst van onbezoldigde
rijksveldwachters in Roermond (mei 1943).
Persoonsdossier Peter Antoon van Boven. Van Boven
werd na een periode van staking op 1 januari 1946
eervol ontslagen als hoofdagent en teruggezet in
rang. De degradatie hing samen met zijn zuivering
waarin zijn houding als "slap" (uit angst voor de
Duitsers en NSB'ers) werd gekenschetst. Verslag
door Gerardus Munten van de arrestatie van
Johannes Boogerd in de nacht van 1 op 2 mei 1943.
Antwoord van Jacobus Leonardus Nieskens
(inspecteur van politie en lid van de
zuiveringscommissie van de politie Roermond) op het
verdedigingsschrift dd. 24 september 1945 van Van
Boven. Persoonsdossier Joseph Hubertus van Heel
bevat verklaringen over verzoek om vrijlating door
verzetsman J. W. H. Frantzen van drie opgepakte
inwoners van Sittard (Clemens, Eijck en Schadron)
die enkele dagen later zijn doodgeschoten.

Roermond

NSB, politie, Rechtsfront, collaboratie,
collaborateur, NSNAP, zuivering,
Bijzondere Rechtspleging, justitie,
rechtspraak, arrestaties, Aprilmeistaking, SiPo en SD Maastricht,
naoorlogse periode, verzet, illegaliteit,
executies, moordpartijen

Abeele Emile Serafinus Maria van
den, Bots Theodorus Johannes,
Boven Peter Antoon van, Boogerd
Johannes Leendert Cornelis, Conrad
Hans, Nieskens Jacobus Leonardus,
Clemens Frits Jozef Antonius, Eijck
Franciscus Marie Casper, Schadron
Franciscus Hendrikus Marie,
Frantzen Jozef W H
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persoonsdossier Wilhelmus Bernardus Heiligers.
1940 - 1946
Dook met zijn gezin op 28 april 1944 onder in
Valkenswaard (door SiPo en SD gezocht wegens
verzetsdeelname) en werd op 1 mei 1944 niet eervol
ontslagen (op 11 april 1945 met terugwerkende kracht
gerehabiliteerd als opperwachtmeester). Verslag door
Heiligers van zijn camouflage-lidmaatschap van het
Rechtsfront (19-2-1945). Brief van pater Lodewijk
Bleys over Heiligers' verzetswerk. Persoonsdossier
Jan Hubertus van Helden bevat verklaring van Van
Helden (19 februari 1945) over het politiekorps in de
periode van september 1944 tot januari 1945; de
opsluiting van drie, naderhand geëxecuteerde
inwoners van Sittard en de houding van individuele
politiemannen. Persoonsdossier Willem Jole.
Verklaring van de Venlose politie- en verzetsman
Harrie H. Pollaert ten gunste van Jole (o.a.
verspreider van illegale blaadjes en inlichtingenbron
en verbindingsman van de Ordedienst -OD- in het
district Roermond). Jole was enige tijd lid van het
Rechtsfront. Verklaring Jole (21 maart 1945) betr. de
houding van collega's. Persoonsdossier Cornelis Arie
de Kreuk. De Kreuk was lid van de Germaanse SS,
bracht de Hitlergroet en volgde de politieopleiding in
Schalkhaar. In augustus 1945 werd De Kreuk
geschorst. Op 7 april 1946 overleed hij in het
interneringskamp Fort Ellewoutsdijk

Roermond

verzet, illegaliteit, NSB, politie, joden,
Rechtsfront, collaboratie, collaborateur,
zuivering, Bijzondere Rechtspleging,
justitie, rechtspraak, naoorlogse
periode, executies, moordpartijen,
Germaanse SS

Heiligers Willem Bernardus, Clemens
Frits Jozef Antonius, Eijck Franciscus
Marie Casper, Schadron Franciscus
Hendrikus Marie, Helden Jan
Hubertus van, Jole Willem
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persoonsdossier Johan David Alexander van Mierlo. 1940 - 1946
Van Mierlo was weliswaar adminstratief medewerker
bij de politie, maar werkte in feite als inspecteur.
Bericht van Antonius Roselle betr. de arrestatie van
Van Mierlo door de SiPo en SD Maastricht (25
augustus 1943). Diverse verklaringen van collega's
over houding en karaktereigenschappen van Van
Mierlo. Persoonsdossier Gerardus Hubertus
Johannes Munten ("Sjra de plies"). Wachtmeester
Munten nam actief deel aan het verzet, werd op 29 -21944 door de SiPo en SD Maastricht (tijdelijk)
gearresteerd en dook op 28 april 1944 onder. Na de
bevrijding gaf hij korte tijd leiding aan de poltieke
opsporingsdienst (POD). Verklaringen betr.
betrokkenheid van Munten bij arrestaties n.a.v. de
April-meistaking van 1943. Persoonsdossier
Franciscus Antonius Pouw. Verklaringen n.a.v. een
naoorlogse klacht van de joodse inwoner Alexander
Goedhart. Verklaringen n.a.v. de arrestatie van vier
Franse krijgsgevangenen op de boerderij
'Schöndelen' van de broers Hendrickx in november
1942 (inclusief situatieschets). Diverse verklaringen
over hulp aan ontsnapte franstalige krijgsgevangenen
en steun van Pouw. Verdedigingsschrift Pouw (en
zijn steun aan het verzet). Diverse verklaringen van
collega's over de houding van Pouw.
Verklaring/verdediging Pouw over zijn lidmaatschap
van het Rechtsfront, deportaties en de inlevering van
rijwielen en radio's

Roermond, Melick,
Herkenbosch

naoorlogse periode, politie, zuivering,
Bijzondere Rechtspleging, justitie,
rechtspraak, verzet, illegaliteit,
arrestaties, collaboratie, Politieke
Opsporingsdienst, April-meistaking,
Rechtsfront, joden, krijgsgevangenen,
franstalige krijgsgevangenen, hulp aan
franse krijgsgevangenen, verraad,
radiovordering, rijwielvordering, duiven

Mierlo Johan David Alexander van,
Munten Gerardus Hubertus
Johannes, Pouw Franciscus
Anthonius
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persoondossier Jacob Roep bevat klachten en
1940 - 1946
verklaringen contra Roep en verklaringen van
collega's. Persoonsdossier Antonius Roselle:
benoeming tot korpschef met ingang van 1 juni 1943;
schorsing met ingang van 1-3-1945 en ontslag op 2911-1945. De uit Venlo afkomstige Roselle was lid van
de Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, de
NSB, het Rechtsfront en de Nederlandsche
Volksdienst. Verklaringen van ondergeschikten over
houding Roselle. Persoonsdossier Matheus Hubertus
Schmitz (opperwachtmeester bij de recherche). Op 3
mei 1944 dook Schmitz onder waarna hij (niet eervol)
werd ontslagen wegens desertie. Na rehabilitatie
volgde op 15 juli 1945 (eervol) ontslag wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Uit
verklaringen van collega's komt naar voren dat men
wist dat Schmitz verzetswerk deed (o.a. hulp aan
joden) maar dat men hem niet vertrouwde en dat hij
ervan verdacht werd zich ten koste van joden verrijkt
te hebben. Persoonsdossier Joseph Hubert Marie
Guillaume Sijmons. Verklaring verzetsman Jozef W.
H. Frantzen op 7 januari 1945 over de houding en rol
van inspecteur Sijmons: "Die Duitse hielenlikker moet
onmiddellijk gearresteerd worden; die heeft de dood
van meerdere onzer mannen op zijn geweten".
Diverse verklaringen over arrestaties (door SiPo en
SD Maastricht) en verblijf in het politiebureau (9 juni
1944). Rapporten betr. gedrag Sijmons (o.a. 14-61945) en reacties van Sijmons (19-6-1945 en 9-81945). Verklaringen collega's. Schorsing en staking

Roermond

politie, naoorlogse periode, zuivering,
Bijzondere Rechtspleging, justitie,
rechtspraak, collaboratie,
collaborateurs, Rechtsfront, NSB,
Nederlandsch-Duitsche
Kultuurgemeenschap, Nederlandsche
Volksdienst, joden, verzet, illegaliteit,
arrestaties, jodenvervolging

Roep Jacob, Roselle Antonius,
Schmitz Mathias Hubertus, Frencken
Jacobus, Reulen Albertus, Sijmons
Joseph Hubert Marie Guillaume
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persoonsdossier Lodewijk Hubert Thomassen bevat 1940- 1946
verklaring van Thomassen over collega's en het
onderduiken van een aantal korpsleden na de inlijving
(begin september 1944) en de de Duitse eis dat de
politie moest helpen bij de uitvoering van de verplichte
graafwerkzaamheden door de mannelijke
burgerbevolking. Persoonsdossier Gerard Verhesen
(in Duitsland -Düsseldorf- geboren als Gerhard
Verhesen). Ontslag met ingang van 1-9-1944. Was
lid van de NSB (en groepsrapporteur van het
Algemeen Toezicht op Leden: ATL) en van het
Rechtsfront (secretaris-penningmeester en -enkele
maanden- leider van de Kring Roermond:
correspondentie n.a.v. die functie). Korte verklaringen
van collega's

Roermond

politie, naoorlogse periode, zuivering,
Bijzondere Rechtspleging, justitie,
rechtspraak, collaboratie,
collaborateurs, Rechtsfront, NSB,
joden, verzet, illegaliteit, arrestaties,
krijgsgevangenen, franstalige
krijgsgevangenen

Thomassen Lodewijk Hubert,
Verhesen Gerard
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Algemene regelingen van het Militair Gezag m.b.t. de 1940 - 1946
zuivering dd. 27-1-1945 (arrestatiebeleid, internering,
vrijlating en organisatie van de politieke politie). Idem
door het parket van de procureur-generaal bij het
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch dd. 8-2-1945.
Aanvullende regelingen m.b.t. de opsporing van
politieke delinquenten, inbewaringstelling en
vrijlatingen. Rapport dd. 26-3-1945 van wnd.
commissaris van politie Ferdinand Offermans over de
stand van zaken bij het Roermonds korps (incl.
gegevens over individuele politiebeambten).
Samenstelling zuiveringscommissie voor het
politiepersoneel (incl. verslag van werkzaamheden).
Informatie betr. in Schalkhaar opgeleide
politeimannen die op 1-9-1944 zijn toegetreden tot het
Roermonds korps. Verdenkingen tegen korpschef
Roselle: houden van razzia's i.s.m. de SiPo en SD
Maastricht, het doorgeven van (verzets)feiten aan de
SiPo en SD en zijn mogelijke rol als V-man van de
SiPo en SD. Klachten, verklaringen,
tenlasteleggingen en (eerste) resultaten van de
zuiveringsprocedure van individuele
politiefunctionarissen.

Roermond

politie, naoorlogse periode, zuivering,
Bijzondere Rechtspleging, justitie,
rechtspraak, Militair Gezag, politieke
delinquenten, politieschool Schalkhaar,
razzia's, SiPo en SD Maastricht, Vmannen
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vondst van en opruimen, resp. onschadelijk maken
1945 - 1994
van achtergebleven oorlogstuig: algemene regelingen,
richtlijnen en voorschriften. Lijst van achtergebleven
explosieven en munitie in Echt (3-2-1945). Meldingen
en correspondentie betr. (de lokatie van)
achtergebleven explosieven, projectielen, wapens en
munitie in Roermond. Rapporten uit 1945, 1946 en
1949 van ongelukken met projectielen (incl.
gewonden en dodelijke slachtoffers).
Opruimingswerkzaamheden in de jaren 1970 van
achtergebleven explosieven van de op 1 september
1944 beschoten munitietrein op het traject RoermondVlodrop

Roermond, Echt

naoorlogse periode, explosieven,
granaten, bommen, wapens,
landmijnen, oorlogsslachtoffers,
gewonden
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verklaring betr. het verstoppen van diamanten door
opgepakte (en in Duitse kampen omgekomen) joden
in een politiecel en de naoorlogse "afwikkeling".
Rapport dd. 22-10-1947 van Wilhelmus Bernardus
Heiligers over het verzetswerk van de Roermondse
politie

1943 - 1946

Roermond

joden, arrestaties, jodenvervolging,
politie, diamanten, naoorlogse periode
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richtlijnen voor de uitvoering van het besluit opsporing 1945 - 1946
oorlogsmisdrijven door het Departement van Justitie
en nadere toelichting door de hoofdinspecteur van
politie J.P.L. Helsen uit Maastricht op 8-11-1946. Lijst
van gezochte (Duitse) oorlogsmisdadigers door de
Limburgse sub-commisssie inzake opsporing
oorlogsmisdrijven. Lijsten van (politieke en criminele)
gevangenen (1945, 1946).

Roermond

naoorlogse periode, opsporing,
Bijzondere rechtspleging, arrestaties,
oorlogsmisdadigers, politieke
delinquenten, collaborateurs, politieke
opsporingsdienst, politie
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protocollen van dagrapporten van de afdeling
1945
recherche (6-3-1945 tot 2-5-1945). Veel aangiftes van
vermissing/diefstal van met name huisraad, kleding,
meubels, rijwielen, zilverwerken en andere
kostbaarheden. Vondst van twee lijken in de tuin
achter kasteeltje Hattem (een van hen is Josephus
Wilhelmus Hubertus Schalleij uit Linne, op 25 januari
1945 vermoord door een lid van het
parachutistenbataljon van Ulrich Matthaeas)

Roermond

naoorlogse periode, politie, diefstal,
executies, moord, oorlogsmisdaden
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door geallieerde toestellen afgeworpen (anderhalf)
pamflet. "Streifenbuch" (van een door
bataljonscommandant Ulrich Matthaeas opgrichte
controledienst) en brieven van enkele Duitse
parachutisten aan thuisfront, aangetroffen op
landgoed Oude Borg in Merum

Roermond, Merum

propaganda, pamfletten,
luchtpamfletten, brieven, Duitse
strijdkrachten, Duitse parachutisten
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(onvolledig) dossier betr. Oberleutnant Paul Küppers 1944, 1946, 1948
van het 1e bataljon Fallschirmjäger, Ortskommandant
van Roermond betr. zijn aandeel in de executie van
dertien ondergedoken inwoners van Roermond op 26
december 1944. Verklaring (8-9-1946) van Walter
Becker betr. fusilleren van twee Belgen en een Duitse
SS-er in Kinrooi (B) in september 1944 door een
vuurpeloton onder bevel van Paul Küppers. Verklaring
dd. 20-7-1948 van Johannes Arnoldus Sevenich betr.
schuilplaats onder de vloer van een klaslokaal van tien
opgepakte en gefusilleerde onderduikers

Roermond, Kinrooi

naoorlogse periode, Bijzondere
Rechtspleging, justitie, rechtspraak,
parachutisten, Duitse strijdkrachten,
Bijzonder Gerechtshof 'sHertogenbosch, Ortskommandantur,
moordpartijen, oorlogsmisdaden,
executies, oorlogsmisdadigers,
uitleveringen

Küppers Paul, Becker Walter
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verklaring betr. de executie van de broers Jacobus
1945, 1947
Hubertus en Joannes Hubertus Moors uit Herten en
Theodorus Boonen uit Horn op 12 februari 1945 door
leden van een compagnie Duitse parachutisten onder
commando van luitenant Hans-Joachim Schultz, deel
uitmakend van het 2e bataljon (24e regiment) onder
bevel van majoor Arno Zanders. Lijst van leden van de
compagnie onder commando van Schultz

naoorlogse periode, Bijzondere
Rechtspleging, justitie, rechtspraak,
parachutisten, Duitse strijdkrachten,
moordpartijen, oorlogsmisdaden,
executies, oorlogsmisdadigers

Schultz Hans-Joachim, Zanders Arno
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onderzoek door de Politieke Recherche MiddenLimburg naar en verklaringen betr. het gedrag van
leden van de NSB, de NSKK (Nationalsozialistische
Kraftfahrkorps: een paramilitair onderdeel van de
NSDAP) en andere nationaalsocialistische
organisaties gedurende de bezetting. Lijst van
personen met (tijdelijk) huisarrest. Opgraven van
kartotheek van NSB-leden in Maasniel.

457

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

128

ja

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

458

Roermond

Politieke Opsporingsdienst,
afdeling Roermond

2008

133

ja

Politieke Opsporingsdienst
Roermond

1944

1945, 1946

Kar Isaak van der, Polk Catharina,
Staveren Samuel van, Wolf Bertha,
Staveren Richard van, Kar van der Komkommer Flora, Heiligers
Wilhelmus Bernardus

Schalleij, Josephus Wilhelmus
Hubertus

luchtpamfletten

Roermond, Posterholt

naoorlogse periode, Bijzondere
Holla Gerardus Hubertus, Hensels
Rechtspleging, justitie, collaboratie,
Pierre, Selder Franciscus Hubertus
collaborateurs, nationaalsocialisme,
zuivering, NSB, NSKK, Landwacht,
Politieke Recherche, Politieke
Opsporingsdienst, Germaanse SS, SS,
NAF, NSNAP, Nederlandsche
Arbeidsfront, burgemeesters

verklaring van Johanna Bots-Blokdijk betr. de
1946
restanten van de inboedel van de ex-NSBburgemeester Jozef Lodewijk Lensing en de
oorspronkelijke bewoner (de jood Blomberg) van het
pand aan de Bisschop Drehmannstraat 9. Verzoek
om teruggave van de inboedel door mevrouw LensingBuyinck

Roermond

naoorlogse periode, joden, NSB,
burgemeesters, inboedels

Lensing Jozef Lodewijk

onderzoek door de Politieke Recherche n.a.v. de
vondst van een mogelijk vervalste handtekening
stempel van bisschop Gulielmus Lemmens. Het
vermoeden bestaat dat de stempel in Duitsland is
gemaakt en bedoeld is om extra gewicht toe te
kennen aan Duitse maatregelen. Daarvan is geen
bewijs gevonden.

Roermond

naoorlogse periode, bisschoppen,
stempels, vervalsingen, handtekening

Lemmens Joseph Hubert Guillaume

1945, 1946
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correspondentie van Gerardus Verlinden, wnd. hoofd 1942, 1944, 1951, 1961
van de Politieke Recherche voor Noord- en MiddenLimburg met het voormalig hoofd van de Ordedienst
in Limburg, generaaal J.R.L. Jans (Venlo) betr. een
postuum toe te kennen onderscheiding aan de
verzetsmensen Jacobus (Sjaak) Frencken en
Albertus (Bairke) Reulen. Correspondentie van
Verlinden met de Stichting 1940-1945 n.a.v. een
aanvraag voor een buitengewoon pensioen van de
voormailg politie- en verzetsman Wim Heiligers die
nauw samenwerkte met Reulen en Frencken.
Afscheidsbrief van verzetsman "Jan" (24-1-1942):
vermoedelijk gaat het om broeder Johannes Klingen
uit Heemstede (meer over hem en zijn familie op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Klingen)

Roermond, Maasniel

naoorlogse periode, verzet, illegaliteit,
pilotenhulp, hulp aan Franstalige
krijgsgevangenen, executies,
onderscheidingen, Stichting 19401945, Politieke Recherche, politie,
infiltratie, verraad, V-mannen,
liquidaties

Frencken Jacobus, Reulen Albertus,
Heiligers Wilhelmus Bernardus, Bots
Theodorus Johannes, Munten
Gerardus Hubertus Johannes,
Verlinden Gerardus, Klingen
Johannes
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dossier van de oorspronkelijk uit Duitsland afkomstige 1944, 1948
Peter Joseph Heinrichs - "Pruuse Joep" (Herkenbosch) en diens gedragingen voor en
gedurende de bezetting. Heinrichs verklaart o.m. over
de (gedwongen) aanleg van verdedigingswerken
(tankgrachten, loopgraven, bunkers) in Herkenbosch
onder leiding van leden van de SA in september,
oktober en november 1944. Daar waren ook
Russische dwangarbeiders (mannen en vrouwen) bij
betrokken. Ook noemt hij de executie van vier
Russische dwangarbeiders door leden van de
Gestapo uit Effeld

Herkenbosch

naoorlogse periode, Bijzondere
Heinrichs Peter Joseph, Holla
Rechtspleging, justitie, Politieke
Gerardus Hubertus
Recherche, Politieke Opsporingsdienst,
collaboratie, graafwerkzaamheden, SA,
schanzen, verdedigingswerken,
dwangarbeid, dwangarbeiders, Russen,
Gestapo, moordpartijen, executies
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dossier van Elisabeth Gootzen-Hellenbrecht (Duitse 1944, 1945
van geboorte), verdacht van verraad van haar
echtgenoot Peter Johannes Gootzen en de
onderduikers Jacobus Puts en Hubert Minkenberg op
4 oktober 1944. Het verraad hing samen met
huwelijkse twisten (politieke tegenstellingen en de
bemoeienis van de Duitse schoonmoeder) die
naderhand werden bijgelegd. Opmerking verbalisant
Gerardus Verlinden: "Gezien de verstandhouding
tussen het echtpaar Gootzen en de moeder van de
echtgenote, daarbij in aanmerking nemend dat de
respectievelijke woningen op Nederlands en Duits
grondgebied slechts enige minuten van elkaar
gescheiden liggen, is het een bijna vanzelfsprekend
feit dat er hieruit conflicten moesten ontstaan."

Herkenbosch

naoorlogse periode, Bijzondere
Hellenbrecht Elisabeth, Gootzen Peter
Rechtspleging, justitie, Politieke
Johannes, Puts Jacobus, Minkenberg
Recherche, Politieke Opsporingsdienst, Hubertus
verraad, onderduikers
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executie van vier Russische dwangarbeiders in
1944, 1947
Herkenbosch op 16 oktober 1944 door vier leden van
de Gestapo. Verklaring politieman Jacobus Moors (58-1947): in oktober 1944 waren circa 3000 Russische
dwangarbeiders (mannen en vrouwen) in schuren en
stallen in Herkenbosch ondergebracht om onder
toezicht van de SA loopgraven en tankgrachten aan te
leggen. Omdat ze onvoldoende te eten kregen, gingen
sommingen op strooptocht. Dat leidde tot aangifte van
diefstal bij de SA, die de SD inschakelde. Vier
verdachte Russen werden opgepakt en opgesloten in
een varkenshok. Vervolgens werden ze door vier
dronken SD'ers uit het hok gehaald, zwaar
mishandeld, opnieuw opgesloten in het hok en een
half uur later door hetzelfde viertal ("Lamers,
Verheggen, Sepp en Joep") vermoord.

Herkenbosch

naoorlogse periode, Bijzondere
Lamers Kurt
Rechtspleging, justitie, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst,
executies, moordpartijen, Gestapo,
oorlogsmisdaden, oorlogsmisdadigers,
Gestapo, voedsel, diefstal, SD
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klachten, verklaringen en verhoren betr. het gedrag
1945, 1946
van enkele politieambtenaren van de gemeente Venlo
gedurende de bezetting en kort daarna

Venlo

naoorlogse periode, Bijzondere
Rechtspleging, justitie, Politieke
Recherche, Politieke Opsporingsdienst,
zuivering, politie
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verklaringen n.a.v. de verduistering van goederen van 1945, 1946
politieke delinquenten door Johannes Jozef Theelen,
oud verzetsman en agent van politie te Venlo

Venlo

naoorlogse periode, verduistering,
diefstal, politie, politieke delinquenten
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kopie van getypte versie van het dagboek van Jo
1944 - 1945
Wijenberg (december 1944 - mei 1945). Na een
inleiding waarin de periode van de fronttijd (oktober
1944 - januari 1945: razzia's, beschietingen,
vorderingen, executie van 13 inwoners) tot de
evacuatie op 24 januari 1945 kort wordt beschreven,
gaat de auteur uitvoerig in op de barre voettocht naar
Brüggen, het verblijf in de vervuilde en overvolle
pannenfabriek (tijdelijk doorgangskamp), de treinreis
in goederenwagons, het verblijf in het Friese Achlum,
de bevrijding (16 april 1945) en de terugkeer naar
Roermond (mei 1945)

Roermond, Maasniel,
Asenray, Brüggen,
Kaldenkirchen, Franeker,
Achlum

dagboeken, fronttijd, beschietingen,
Wijenberg Jo
granaten, razzia's, executies,
moordpartijen, parachutisten,
doodvonnissen, evacuatie, vorderingen,
deportaties, dwangarbeid,
dwangarbeiders, Rode Kruis, treinen,
bevrijding, repatriëring

Theelen Johannes Jozef
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kopie van getypte versie van herinneringen van Jo
1944 - 1945
Hermans aan de deportatie van 2800 jongens en
mannen op 30 december 1944, gevolgd door
maanden van dwangarbeid (puinruimen en werken
voor de Duitse spoorwegen -Reichsbahn-) die hij als
17-jarige in de omgeving van Wuppertal en
Remscheid moest doorstaan. Na de bevrijding in april
1945, keerde Hermans in mei terug naar huis

Roermond, Dülken, Viersen,
Varresbeck, Vohwinkel,
Sonborn, Barmen,
Remscheid, Lennep

dagboeken, razzia's, schanzen,
Hermans Jo
deportaties, doorgangskampen,
dwangarbeid, treinen, spoorwegen
Reichsbahn, bombardementen,
verwoestingen, puinruimen, luchtalarm,
bevrijding
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kopie van handgeschreven oorlogsherinneringen (31- 1944 - 1945
8-1944 tot 17-2-1945) van zuster Agnes Remmers
(congregatie van Dominicanessen van huize
Bethlehem aan de Steegstraat 22 in Roermond).
Thema's: beschietingen; terugtrekkende Duitsers en
vluchtende collaborateurs; schanzen; razzia's; komst
duizenden Russische dwangarbeiders; fietsenroof;
huiszoekingen; luchtoorlog; (vee)roof en plundering;
bombardementen; artilleriebeschietingen; vernielingen
door Duitse parachutisten; evacuatiedreiging;
kelderleven; deportatie van 2800 mannen en jongens;
evacuatie voettocht naar fabriek in Brüggen (op 9
februari werd een groep vanuit de lucht beschoten ter
hoogte van Swalmen); treinreis met 3300 lotgenoten
vanaf Brüggen tot aankomst in Zwolle

Roermond, Brüggen, Herten, dagboeken, religieuze organisaties,
Swalmen, Epe (Gronau),
kloosterorden, religie, beschietingen,
Zwolle
bombardementen, oorlogsgeweld,
schanzen, razzia's, rijwielvordering,
huiszoekingen, luchtoorlog, veeroof,
plunderingen, artilleriebeschietingen,
granaatvuur, vernielingen,
evacuatiedreiging, deportaties,
dwangarbeid, evacuatie, Rode Kruis,
Grüne Polizei, Ordnungspolizei,
treinen, verwoestingen

Remmers Agnes
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kopie van handgeschreven dagboek van Yvonne
1944 - 1945
Wilhelmine van Crugten (geboren 13-9-1928),
dochter van rentmeester/grondeigenaar Joseph Henri
Hubert van Crugten en gehuwd met huisarts Louis
Hustinx (deel 1 bestrijkt de periode van 30-8-1944 tot
en met 11-2-1945 en deel 2 de periode van 12-21945 tot 30-4-1945). Beschrijving van gebeurtenissen
en ontwikkelingen in Roermond, doorvlochten met het
wel en wee van de eigen familie. Thema's:
terugtrekkende Duitsers, schanzen, razzia's, veeroof,
bombardementen, artilleriebeschietingen, doden en
gewonden, granaatvuur, kelderleven, roof en
plundering door Duitsers, huiszoekingen, gedrag van
Duits parachutistenbataljon, evacuatiedreiging,
evacuatie, verblijf in Brüggen, treinreis (7 en 8-21945), verblijf in Leeuwarden, bevrijding (15 april
1945), verlangen naar en voobereiding voor terugkeer
naar huis. NB. Tussen Van Crugtens dagboek is een
ander dagboek van NN gevoegd dat eveneens de
ontwikkelingen en gebeurtenissen in Roermond
beschrijft gedurende de fronttijd (november 1944 januari 1945)

Roermond, Merum, Herten, dagboeken, schanzen, dwangarbeid,
Lerop, Brüggen, Leeuwarden razzia's, veeroof, bombardementen,
artilleriebeschietingen, doden en
gewonden, granaatvuur, kelderleven,
diefstal, plunderingen, huiszoekingen,
roof, Duitse parachutisten,
evacuatiedreiging, evacuatie,
doorgangskampen, treinen,
beschietingen, bevrijding, heimwee

Crugten Yvonne Wilhelmine, Boorn
Renatus Alphonse Charles van den
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overgetypte brief dd. 14-3-1945 van Wilhelmus
1944 - 1945
Josephus (Willy) Höppener, huisarts en Rode
Kruisarts, aan zijn drie tantes (gezusters Hoefnagels
in Nijmegen). Na een inleiding volgt een uitvoerige
beschrijving van gebeurtenissen en ontwikkelingen in
Roermond vanaf oktober 1944 tot de evacuatie in
januari 1945 en zijn werk als arts in het
doorgangkamp voor de Midden-Limburgse
ontheemden in Brüggen. Höppener sluit af met de
laatste Duitse wandaden in Roermond en de
bevrijding

Roermond, Brüggen

correspondentie, brieven, fronttijd,
Höppener Wilhelmus Josephus
beschietingen, granaten, razzia's,
bombardementen, Duitse
parachutisten, plunderingen, roof,
executies, moordpartijen, evacuatie,
deportaties, dwangarbeid,
dwangarbeiders, Rode Kruis, medische
verzorging, ziekenzorg, treinen,
bevrijding
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getypt origineel dagboek (80 pagina's; periode van 8- 1944 - 1945
10-1944 tot 6-3-1945) van F. Theunissen uit Beegden
die bij de kerkrazzia van 8 oktober 1944 werd
opgepakt en dwangarbeid verrichtte in Duitsland.
Graafwerkzaamheden aan de Westwall bij Viersen en
uitvoerige beschrijving van ervaringen en het verblijf in
een school (Feldschule) in Viersen. Kort na de
bevrijding van Viersen op 1 maart 1945 keerde
Theunissen terug naar huis

Beegden, Kessel, Belfeld,
Wuppertal, Lehrte, Viersen

dagboeken, kerkrazzia's, Grüne Polizei, Theunissen F
Ordnungspolizei, dwangarbeiders,
dwangarbeid, graafwerk, schanzen,
Westwall, verdedigingswerken,
beschietingen, bombardementen,
puinruimen, Duitse spoorwegen,
Deutsche Reichsbahn
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originele zakagenda van Jacques Adang met korte
1944 - 1945
notities uit de periode september 1944 - maart 1945.
Beschrijving fronttijd met beschietingen, granaatvuur
en bombardementen. Adang ontsnapt aan evacuatie
dank zij een "Familienausweiss". Beschrijft het hoge
water in de Roer (een gevolg van de door Duitsers
opgeblazen dammen in de bovenloop van de rivier) en
de aanhoudende granaat beschietingen tot de komst
van de Amerikanen op 1 maart 1945

Roermond

dagboeken, bombardementen,
beschietingen, granaatvuur,
artrilleriebeschietingen, granaatvuur,
kelderleven, fronttijd, vernielingen,
executies, doodvonnissen,
moordpartijen, oorlogsmisdaden,
bevrijding

Adang Jacques
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anekdotische oorlogsherinneringen van (priester)
Harrie Simmelink (jongere broer van de op 5
september 1944 in kamp Vught gefusilleerde
verzetsstrijder Karel Simmelink), mei 1940 - 1945.
Hulp aan Franse krijgsgevangenen, radiovordering
van mei 1943, de klokkenroof en de verplichte
inlevering van koper, de arrestatie van broer Karel,
zijn vader Jozef en kapelaan Emile Goossens door
het SiPo en SD-lid Erich Elsholz op 29 juni 1944 (en
de onderduik van de auteur naar aanleiding hiervan);
naoorlogs dodelijk ongeluk met landmijn; pilotenhulp
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kopie van handgeschreven dagboek van Gerardus
1940 - 1945
Joannes (Sjra) Houwen (geboren 8-10-1907, leraar
aan de Ambachtschool en woonachtig in de
Deemselstraat 19 Roermond). Periode 25-10-1940 tot
24-6-1945. De eerste oorlogsjaren schrijft Houwen
(met tussenpozen) voornamelijk over zijn familie,
gezin en vrienden. Vanaf september 1944 staat het
dagboek van de goed geïnformeerde Houwen volledig
in het teken van de oorlog: terugtrekkende Duitsers en
aanvoer van verse troepen; schanzen en razzia's;
veeroof; kerkrazzia van 8 oktober; beschietingen;
interne evacuatie; bombardement van 11 november;
kelderleven; gedrag van bataljon Duitse parachutisten
(" 't grootste schorriemorrie uit Duitsland");
evacuatiedreiging, deportatie 2800 mannen en
jongens; roof en plundering door Duitse militairen en
elementen uit de eigen bevolking; familie Houwen blijft
gevrijwaard van evacuatie; vernielingen door Duitsers
bij hun aftocht; bevrijding
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494
495
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499
500
501

1940 - 1945

Roermond, Nunhem

herinneringen, memoires, hulp aan
krijgsgevangenen, hulp aan Franse
krijgsgevangenen, pilotenhulp, verzet,
illegaliteit, doorgangshuizen,
radiovordering, klokkenroof,
metaalvordering, koper, SiPo en SD,
arrestaties, naoorlogse periode,
landmijnen, explosies,

Simmelink Karel Herman Hendrik,
Simmelink Harrie, Goossens Emile

Roermond

dagboek, schanzen, razzia's, Grüne
Polizei, Ordnungspolizei,
verdedigingswerken, veeroof,
kerkrazzia, beschietingen, evacuaties,
bombardementen, kelderleven, Duitse
parachutisten, deportaties,
dwangarbeid, roof, plunderingen,
vernielingen, bevrijding

Houwen Gerardus Johannes, Boorn
Eugène Alphonse Georges van den,
Fonteijn Mathieu

