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1 Nederland
1.1 Fascisme
1.1.1 Propaganda
279

Nederlands- en Duitstalige naonaal-socialissche publikaes: Naonaal socialissche
beweging in Nederland, 1931.> Rede van Adolf Hitler, 1941.> Wat u weten moet als u
in Duitschland, 1943.> Proclamae van den Führer aan het Duitsche volk, z.j.> Wilt u de
waarheid weten? Hitler zooals men hem aan u getoond hee, en zoals hij in werkelijkheid
is, z.j.> Contra Komintern, Kampforgan der anbolschewisschen Weltbewegung, 1939.>
Heimatbrief, 1940.> Die Akon, Kampla gegen Plutokrae und Völkerverhetzung,
1940.> Warum steht der deutsche Arbeiter zu Adolf Hitler, 1941 , 1931- 1941
1

205

Propaganda-uitgave door de N.S.D.A.P. volledig gewijd aan Adolf Hitler , 1938 ca.
1

155

Foto's van propaganda-aﬃches van de bezeer , 1940- 1945

211

Propaganda-uitgave in opdracht van de Rijkscommissaris voor het bezee Nederlandse
gebied met als tel 'Wilt u de waarheid weten? Hitler zooals men hem aan u getoond
hee en zooals hij in werkelijkheid is' , [1941].
1

140

Circulaire door NSB of bezeer inzake het pact tussen Engeland en de Sovjet-Unie dat zou
resulteren in 'verbolsjevesering' van Europa , 1942.
1

144

Liedboekje verstrekt door de Duitse Winterhulp aan (waarschijnlijk.) Duitse militairen ,
1943.
1

150

Aﬃche '1918-1943' door Koekkoek tweekleurendruk, volgnummer 150, met
voorgeschreven uithangjd voor de maand december 1943 met goedkeuring door
Departement voor Volksvoorlichng en Kunsten , 1943.
1

92

Brochure 'Zeg, weet je 't al?' houdende een vers met illustraes over de gevaren van een
geallieerde inval in Nederland , [1944].
1

1

1.1.2 NSB
153

Aﬃche '1934 W.A. Marcheert' door Ewo (?) kleurendruk, als propaganda voor de N.S.B.
met op achterzijde aantekening van inbeslagname , 1934.
1

209

Propaganda-uitgave door de N.S.B. geteld 'De huidige Buitenlandsche Poliek een gevaar
voor Nederland', met losse bijlage , 1937.
2

91

Brochure geteld 'De veerende december 1941 beslissend voor de toekomst van ons
volk' uitgegeven t.g.v. het 10-jarig bestaan van de N.S.B , 1941.
1
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210

Propaganda-uitgave van de N.S.B. geteld 'De toekomst van Nederland, redevoeringen
van den leider der N.S.B. Mussert en Hauptdienstleiter Schmidt , 1942.
1

213

Pamﬂet door de N.S.B. betreﬀende de 'roof' door de geallieerden van Suriname , 1942.

1.1.3 Andere groeperingen
287

Deutsch Gewerkschasinformaonen 2. Jahrgang nr. 2 April- Mai 1936 , 1936.

24

'Zwart Front' uitgave van Zwart Front leider Arnold Meijer 3e jaargang nr. 39-41 4e
jaargang nr. 16 20 23 27 Spanjenummer 37 5e jaargang nr. 4-7 uitgegeven te Oisterwijk ,
1937- 1938
1

318

Kennisgeving van de oprichng van de "Nederlandse Hiltlerjeugd" en de oproep lid te
worden. Het plaatselijke adres> voor aanmelding aan de Pieter de Hooghlaan is vermeld ,
1940-1945

1.1.4 Diversen
94

'Nederland in den Oorlog, historisch document' serie-uitgave bevaende reprodukes
van kranteberichten en bekendmakingen, uitgegeven door A.W.Bruna & Zoon's
Uitgeversmaatschappij, Utrecht, deel 1-1516 , juni 1940- augustus 1945
1

1.2 Duitse maatregelen tegen speciﬁeke groepen
1.2.1 An-semisme en Jodenvervolging
188

Formulier dienend tot afgie van bewijs van aanmelding door houder als persoon van
geheel of gedeeltelijk Joodse aomst bij het bevolkingsregister te Amsterdam , 1941 ca.
1

90

'Westerbork en Theresiënstadt' door A.J. Liepman; uitgegeven door Henri Bogaerts N.V.,
Boxtel , 1945.
1

297

Staat of 'memorial list' houdende door W.G.S. Bornstein verzamelde namen van
studenten van het Nederlands Israëlisch Seminarium te Amsterdam welke in de jaren
1940-1945 door de Duitse bezeer zijn vermoord , 2003.
1

1.2.2 Polieke gevangenen
84

'Oranje Hotel. Episoden uit het leven van No. 724. poliek gevangen in de Polizeigefängnis
te Scheveningen' bewerkt door Jos Verstraeten; uitgegeven door Die Ghesellen-uitgeverij,
Boxtel , [1945].
1

240

'Scheveningen-Vught' door G.J. van Velthoven , 1945.

89

'Twee maal Buchenwald', door G. van den Bergh en L.J. van Looi; uitgegeven door N.V. de
Arbeiderspers, Amsterdam , 1945.
1

88

'Terug uit de Hel van Buchenwald' door K.R. van Staal; uitgegeven door Nieuwe Wieken,
Amsterdam , 1945.

1
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1
87

'Levende Doden!'; uitgegeven door uitgeverij P. Bart, Amsterdam , [1945].

81

'Het Laatste Geschri van prof. dr. Titus Brandsma, geschreven op last van de Gestapo
in de strafgevangenis te Scheveningen, 22 januari '42'; uitgegeven door W. Bergmans,
Tilburg, 1944. 11e dr. , mei 1945.
1

82

'Mijn Cel en Dagorde van een Gevangene', door Titus Brandsma; uitgegeven door W.
Bergmans, Tiburg, 1944. 11e dr. , mei 1945.
1

83

'In de klauwen der SS, concentraekampherinneringen' door Cor Uyenbogaard, met
illustraes door ? Van Enter; uitgegeven door drukkerijen John Kappee, Amsterdam , mei
1945.
1

86

'In de klauwen der SS, concentraekampherinneringen' door Cor Uyenbogaard, met
illustraes door ? De B.; uitgegeven door drukkerijen John Kappee, Amsterdam , mei
1945.
1

1

1.3 Oorlogvoering
288

Het duitsche witboek. Documenten over de laatste faze van de Duitsch-Poolsche Crisis ,
1939.

68

Dienstregeling van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, gewijzigd op 'Hoog Bevel' en
ingaande 5 september 1939 [vermoedelijk i.v.m. de mobilisae na de oorlogsverklaring
aan Duitsland door Engeland en Frankrijk op 3 september] , 4 september 1939.
1

156

Foto's van oorlogssituaes buiten het Gooi en de Vechtstreek , 1940- 1945

85

Aanplakbiljet met de tekst 'De muren hebben ooren dus monddicht over militaire
aangelegenheden' , 1940 ca.
1

212

Aﬃche houdende oproep door de Duitse opperbevelhebber aan de commandant van
Utrecht de stad over te geven , 14 mei 1940.
1

107

Raambiljet met de tekst 'Nur für Wehrmacht - gereserveerd voor Duitsche Weermacht'
bestemd om voor de ramen van spoorwagons te worden gehangen , 1941 ca.
1

101

Propaganda-uitgave voor het werven van vrijwilligers voor de Waﬀen-SS door het SSErsatzkommando Niederlande , 1941 ca.
1

93

Brochure geteld 'Wij danken u' van het Verzorgingsfonds Vrijwilligerslegioen Nederland
houdende oproep tot het geven van geldelijke bijdragen , [1943]- 1944
1

1
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30

Kaart geteld 'Hilversum' sheet 368 ﬁrst edion - ams 1 schaal 1:25.000 vervaardigd door
de Army Map Service van het Amerikaanse leger op basis van luchoto's en voor-oorlogse
kaarten van de Nederlandse Topograﬁsche Dienst , 1944.
1

29

Parachustensjaal met op weerszijden afdruk van landkaarten van Nederland, België,
Duitsland, Luxemburg en Frankrijk , 1944 ca.
1

214

Circulaire in de Duitse taal houdende oproep aan Duitse soldaten standvasg te blijven ,
1944.

208

Propaganda-uitgave geteld 'Aanklacht van Nederlandsche moeders' gericht tegen de
bombardementsvluchten van de geallieerden , 1944 ca.
1

13

Getype aantekening betreﬀende de gevechtshandelingen aan de verschillende
oorlogsfronten [vermoedelijk gebaseerd op radioberichten] , 20 maart 1945.
1

314

'De Residenebode' 52-ste jaargang nr. 12756 , 1 mei 1945.

317

Algemeen Handelsblad, 118e jaargang, nr. 38736 , 4 mei 1945.

298

'Duitse Bunkers uit W.O.II in Nederland, van Widerstandsnest tot Cultuurhistorisch
Monument?', doctoraalscripe door T. Brähler , 2004.
1

1
1

1.4 Nieuwsvoorziening vanuit Engeland
1.4.1 Geallieerd
100

Propaganda-uitgave door geallieerden gericht aan de Duitse bevolking houdende
berichten inzake de plannen van Hitler inzake de inzet van de Waﬀen-SS tegen inwoners
van het Duitse rijk , 1940 ca.
1

124

'De Luchtpost, verspreid door uw vrienden van de R.A.F', nr. 4 , 29 juli 1941.
1

117

'De Vliegende Hollander', weekblad later dagblad verspreid door de geallieerde
luchtmacht:; 26 jan. 1944: nr. 18;; 17 feb. 1944: nr. 19;; 16 mrt. 1944: nr. 23;; 23 mrt.
1944: nr. 24 (2 ex.);; 3 aug. 1944: nr. 43;; 13 oct. 1944: nr. 58;; 18 okt. 1944: nr. 61;; 17
nov.1944: nr. 75;; 26 feb. 1945: nr. 108;; 8 maa. 1945: nr. 113;; 19 maa.1945: nr. 117;; 26
apr. 1945: nr. 131 (2 ex.);; 10 mei 1945: laatste nr. (2 ex.); , 1944,1945
1

110-110

'Oranje-bullen, Bullen ter verspreiding van de leerlijke tekst van
Regeringsverklaringen, bevelen van het Geall. Opperbevel en aanwijzingen van het
ondergrondse verzet' , 1944.
110

159

september 1944: nr. 6; 12 september 1944: nr. 9; 9 november 1944
(copie)

1

'Kijk', veerendaags jdschri van de Amerikaanse Voorlichngsdienst bestemd voor
Nederland, nummers 16 en 17 , 1945.
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2
270

Circulaire van de geallieerden aan de Duitse militairen houdende in Duits gestelde oproep
tot overgave en uitleg over krijgsgevangenschap , [1945].
1

1.4.2 Nederlands
97

Foto's van leden van de koninklijke familie, zogenaamde brandplaatjes, 's-nachts uit
geallieerde vliegtuigen geworpen , 1940- 1944
19

129

Berichten van Radio Oranje uitgezonden vanuit Engeland, overschreven of uitgetypt door
verschillende personen , 1940- 1945
1

12

'De Wervelwind Maandblad voor vrijheid waarheid en recht' verspreid door R.A.F. 1e
jaargang nr. 1 nr. 9 nr. 11 , april 1942,februari/maart 1943, mei 1943
3

268

Circulaire [waarschijnlijk. door illegaliteit verspreide transcripe van een uitzending
van radio Oranje] houdende oproep door minster-president Gerbrandy aan het
overheidspersoneel geen medewerking te verlenen aan maatregelen gericht op het
versterken van het Duitse oorlogspoteneel , februari 1943.
1

291

De Gooi- en Eembode, Nieuwsblad voor het Gooi 28e jrg nr. 84 , 29 dec. 1945

1.5 Bestuur jdens bezeng
1.5.1 Vordering en inkwarering
189

Formulier dienend voor aanmelding voor tewerkstelling bij de Deutsche Reichsbahn ,
1942.
1

269

Circulaire [verspreid door het verzet] houdende oproep aan de vrouwen en meisjes van
Nederland geen gehoor te geven aan oproepen van de bezeer voor de Arbeitseinsatz ,
1942 ca.
1

190

Bon ter waarde van één nacht verblijf in een passantenhuis te Nijkerk , 1942 ca.
1

184

Formulier dienend tot afgie als vervangend persoonsbewijs voor de houder die
werkzaam is in de Arbeidsinzet, af te geven door de vertegenwoordiger te Zwolle van de
Rijkscommissaris , 1944.
1

310

Bevelschri afgegeven door de Duitse Wehrmacht voor alle mannen van 17 t/m 40 jaar
om zich te melden voor de arbeidsinzet , 21 november 1944.
1

1.5.2 Overige maatregelen van de bezeer
167

Aﬃche 'Spreken onbedacht, hee menigeen in druk gebracht' door V. d. Broecke,
kleurendruk uitgegeven door N.V. Kunstdrukkerij v/h J.A.Luii & Co. Amsterdam , augustus
1940.
1
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215

Krantenknipsel houdende bekendmaking van door de bevelhebber van de weermacht
genomen (verbods-) maatregelen [als reace op de februaristaking 1941] , 1941.
1

216

Krantenknipsel van bekendmaking door de bevelhebber van de weermacht van een
tweede verplichte aanmelding van Nederlandse voormalige militairen die jonger zijn dan
56 jaar of op 10 mei 1940 in aceve dienst waren , 9 mei 1942.
1

135

Stukken betreﬀende de voorschrien door de Rijkscommissaris voor het bezee
Nederlandse gebied inzake het verplichte lidmaatschap van de Artsenkamer en het verzet
daartegen van artsen , 1943.
1

207

Doorslag van circulaire aan verenigingen, schngen en instellingen van weldadigheid
houdende instruces betreﬀende indienstneming bij de SS door en tewerkstelling in
Duitsland van voogdijkinderen , 1943.
1

193

Spoorboekje houdende de dienstregeling geldig vanaf 17 juli 1944, uitgegeven door de
Nederlandse Spoorwegen , 1944.
1

1.5.3 Organisae landsbestuur
1.6 Illegaliteit en verzet
1.6.1 Algemeen
284

Foto´s betreﬀende het koninklijke huis

10

1.6.2 Illegale pers
25

'Vrij Nederland' en 'Vrij Nederland Bullen': 1e jrg., nr.10, 11 april 1941;; 13 okt. 1944;;
nr. 3, 28 okt. 1944;; nr. 73, 30 dec. 1944;; nr. 93, 3 feb. 1944;; nr. 95, 7 feb. 1945;;
Bevrijdingsnr. Gooi-edie, 5 mei 1945;; Bevrijdingsnr., 5 mei 1945;; nr. 151, 8 mei 1945; ,
1941-1945
1

27

'De Vonk Orgaan van de Internaonaal-Socialissche Beweging (I.S.B.)' 2e jaargang nr. 9
houdende oproep tot algemene staking als reace op de an-Joodse maatregelen van de
bezeer , juli 1942.
1

142

'Ons Volk, den vaderlant ghetrouwe':; 7 okt. 1943: nr. 1;; april 1944: nr. 6;; mei 1944: nr.
7;; 15 juli 1944: nr. 10 , 1943,1944
1

122

'Je Mainendrai':; dec. 1943;; 2 april 1944: 4e jrg., nr. 16 (56),; 1 mei 1944: 4e jrg., nr. 17
(57),; 2 mei 1944: 4e jrg., nr. 18 (58),; mei 1945: 5e jrg., nr. 21 (81) , 1943- 1945
1

280

Trouw 4e jaargang nr. 9  19 aug. 1943; speciale uitgave voor het Gooi - Herwonnen
Vrijheid 19; Speciale uitgave voor het Gooi - woensdag, 4 april 1945; Speciale uitgave voor
het Gooi - zonder datum> , 1943,1945
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126

'Het Parool'; 10 mei 1943: nr. 52;; mei 1943: nr. 53, extra edie;; 28 mei 1943: nr. 54 (2
ex.);; 25 juni 1943: nr. 55;; 15 okt. 1943: nr. 59;; 20 nov. 1943: nr. 61;; 18 dec. 1943: nr.
62;; 21 november nr. 74;; 1 dec. 1945: 5e jrg., nr. 97;; 7 mei 1945: extra bullen nr. 2;; 8
mei 1945: speciale edie in het Engels;; 8 mei 1945: 5e jrg., nr. 101;; 11 mei 1945: extra
bullen, nr. 1;; 12 mei 1945: extra bullen, nr. 1;; 17 mei 1945: 5e jrg., nr. 109;; 19 mei
1945: 5e jrg., nr. 111 (1 p.);; 22 mei 1945: 5e jrg., nr. 117;; 23 mei 1945: 5e jrg., nr. 116;; 5
juni 1945: 5e jrg., nr. 124;; 29 juni 1945: 5e jrg., nr. 145 , 1943- 1945
1

251

'De Oranjekrant', onder redace van alias Brugmans, nummers 20 en 23 , 1943.
1

283

Gedichten: Alles gaat goed in het jaar 1943;; Italie´s dictator was dol op het water;;
Levensreis;; Lied der Vrijheid , 1943.
4

322-322

Het Avondnieuws , 1944- 1945
322

30 october 1944; 31 october 1944; 1 november 1944; 2 november
1944; 3 november 1944; 8 november 1944; 9 november 1944;
10 november 1944; 11 november 1944; 12 november 1944;
17 november 1944; 19 november 1944; 20 november 1944;
24 november 1944; 26 november 1944; 27 november 1944;
28 november 1944; 29 november 1944; 30 november 1944;
1 december 1944; 13 december 1944; 15 december 1944; 16
december 1944; 17 december 1944; 18 december 1944; 19
december 1944; 20 december 1944; 21 december 1944; 22
december 1944; 7 maart 1945; 8 maart 1945; 9 maart 1945; 10
maart 1945; 12 maart 1945; 13 maart 1945; 16 maart 1945; 23
maart 1945; 24 maart 1945; 25 maart 1945

118

Doorslag van nieuwsbericht met binnenlands nieuws , 1944 ca.

244

'Vooravond Kerstmis 1944' door A. den Doolaard, met illustraes van Tijl, uitgegeven door
Het Schtse Pepertje , 1944.
1

241

'Het A.B.C. van het Naziregiem', getekend door Herman A. Vos, uitgegeven bij A.N.U.M. te
Leuven/Brussel , 1944.
1

130-130

'De Toekomst' , 1944.
130

1

juni 1944: nr. 5

1

234

'Moﬀenspiegel, een boekje over Adolf de Eerste (en de Laatste) en zijn trawanten',
door Karel Links, na-oorlogse heruitgave door uitgeverij De Bezige Bij van de door H. de
Kooningh gedrukte eerste uitgave , 1945.
1

321

Het Morgennieuws:; 2 april 1945; 4 april 1945; 7 april 1945; 8 april 1945; 9 april 1945; 10
april 1945; 22 april 1945; 23 april 1945 , 1945
1

50

Getypte beschrijving door A.W. Wesselius jr. van de legale en illegale pers in Nederland
jdens de bezeng , 1945.
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1
250-250

'De Koerier' , 1945.
250

249-249

1

14 aug. 1945: 5e jrg., nr. 85

1

'Het Vrije Volk. Democrasch-Socialissch Dagblad, voortzeng van Het Volk van 22 juli
1940' , 1945.
247

246-246

6 mei 1945: nr. 206; 7 mei 1945: nr. 210; 8 mei 1945: nr. 212; 11
mei 1945: nr. 213

'De Waarheid, Volksdagblad voor Nederland' , 1945.
248

247-247

1

'Het Parool. Amsterd. Nieuwsbull.' , 1945.
249

248-248

19 april 1945:

8 mei 1945: 1e jrg., nr. 4

1

'V.N. Nieuws. Speciaal Bullen van Vrij Nederland' , 1945.
246

9 mei 1945: nr. 126

237

'Van Koken en Stoken' en 'Hou Zadel', uitgave door Kompas te Den Haag , [1945].
1

239

'Gek en wijs jdens Seyss' uitgave van Kompas te Den Haag , [1945].

243

'Mosquito' getekend door Tijl, uitgegeven door 'Het Schtse Pepertje' , februari 1945.
1

397

Verzetskrant 'Groeten uit Engeland, de komende invasie', 1940 - 1945

1

1.6.3 Verzetsorganisaes en -handelingen
137

Circulaires van het verzet houdende spotverzen en -gedichten gericht tegen de bezeer ,
1940-1945
1

123

Doorslagen van circulaires uit het eerste oorlogsjaar van verschillende verzetscomité's
met de namen 'Comité voor Vrij Nederland' en 'Comité In Verdrukking Eén' , 1940.
1

260

Aﬃche geteld 'Trouw' , 1940 ca.

168

Handgetekende aﬃche houdende oproep tot verzet tegen de vijand met aeelding van
Michiel de Ruiter (?) , 1942 ca.
1

196-196

Brief van Leendert van Leeuwen, adelborst, aan zijn ouders vanuit de gevangenis te Dijon,
waarin hij hen op de hoogte stelt van zijn aanstaande execue , 17 februari 1942.
196

28

1

Afschri ter verspreiding door het verzet

'Biddagsbrief' vlugschri houdende oproep tot naonaal gebed en vasten van 10-14 mei
1942 t.g.v. van de tweejarige herdenking van de Duitse inval; met brieaart houdende
verzoek van de heer Wever uit Franeker om dergelijke stukken niet meer toe te zenden
aangezien hij door de SS geobserveerd wordt , mei 1942.
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2
136

Circulaire van het verzet houdende oproep de Joodse bevolking in bescherming te nemen
tegen deportae door medewerking te weigeren en onderduikadressen aan te bieden ,
juni 1942 ca.
1

45

Rondschrijven van de Algemene Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk houdende
oproep, ter aondiging van de kansel, tot weigering van medewerking aan onrechtmage
daden van de bezeer , februari 1943.
1

127

Stukken houdende oproepen van het verzet aan Nederlandse militairen om zich niet voor
krijgsgevangenschap aan te melden , mei 1943- oktober 1943 ca.
1

42

Anoniem gedicht geteld 'In Memoriam' betreﬀende 'Jan', een geëxecuteerde
verzetsman , [1944 ca.].
1

67

Circulaire [vermoedelijk vervaardigd door het verzet met de bedoeling deze onder
Duitse soldaten te verspreiden] met de tekst 'Besser kapituliert - als für die Bonzen
krepiert' (Heimatsbund der Frontkämpfer) , 1944 ca.
1

218-218

'Oorlog met de Tekenpen', eerder verschenen als 'Illegaal Moppenblaadje' getekend en
uitgegeven op verzoek van Ons Volk door Hein R. Korpershoek , december 1944.
218

K-22

1

102

'Bisschoppen op de Bres! Over de houding der Nederlandse bisschoppen jdens de
bezeng' door Herman Divendal, uitgegeven in de reeks De Smalle Boekjes door Kinheimuitgeverij, Heiloo , 1945.
1

221-221

Tekeningen door R. Korpershoek voor de vervaardiging van aﬃches na de bevrijding ,
1945.
221

"Wij willen bouwen aan een betere toekomst"; "V.O.D.
Voorlichngsdienst van Je Mainendrai"; "Tentoonstelling der
illegaliteit, bij Wortelboer" in twee talen (1 orig. + 2 afdrukken);
"Die einzige neue Waﬀe ...", K-55A

1

1.7 Levensmiddelen- en brandstoﬀenvoorziening
119

Brochure van de Vereeniging voor Naonale Veiligheid houdende raadgevingen voor
huisvrouwen voor het hamsteren , 1938 ca.
1

172

Kledingkaart voor lid van Weermacht, gedeeltelijk gebruikt , 1940.

26

Fotootjes van [t.g.v. koninginnedag] gedropte goederen aomsg uit Nederlands-Indië
waaronder een pakje sigareen met als opschri o.m. 'Nederland zal herrijzen' en 'uit vrij
Nederl. Indië een groet - Houdt moed!' , [1941].
3

1
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114

Maandmenu samengesteld door Unilever Voorlichngs Instuut voor de huisvrouw op
basis van beschikbare voedselhoeveelheden, met begeleidende circulaire , 1941.
2

16

Sigareenverpakking met als opschrien o.m. 'Nederland zal herrijzen' 'Oranje zal
Overwinnen' [waarschijnlijk. uit vliegtuig gedropt] vervaardigd ter gelegenheid van
Koninginnedag , 31 augustus 1941.
1

185

Formulier dienend tot afgie van verklaring dat houder werkzaam is voor de
Arbeidsinzet ten behoeve van de voedselvoorziening, af te geven door de Provinciale
Voedselcommissaris , 1944 ca.
1

125

Circulaires van het Nederlandsch Roode Kruis betreﬀende het zenden van voedsel en
kleding aan Nederlandse krijgsgevangenen , januari 1944- maart 1944
1

103

Verpakkingen van margarine en brood aomsg uit Zweden , 1945.

105

'Winter '44 - '45. Een winter om nooit te vergeten' door P.A. Donker, uitgegeven door Ad.
Donker, Bilthoven/Antwerpen , 1945.
1

235

'O, dat wintertje '45, een vluchge maar luchge herinnering aan de laatste (?) maar
raakste (?) oorlogswinter uitgebeeld door v. Ribbentel-Magerbuick', [herdruk?] door
uitgeverij Kleur en Beeld, Laren , februari 1945.
1

265

Circulaire verspreid [vanuit vliegtuigen] door het geallieerde oppercommando houdende
mededeling aan de bevolking van het bezee Nederlandse gebied van het de aanstaande
dropping van voedselpakkeen, met op achterzijde in het Duits gestelde waarschuwing
aan het Duitse garnizoen van de vesng Holland gedropte voedselpakkeen niet aan de
bevolking te onthouden , [mei 1945].
1

4

1.8 Collaborae
148-148

'De Tijd, dagblad voor Nederland' , 1944,1945
148

12, 25, 30 mei 1944; 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 juni 1944; 3, 7,
10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 juli 1944; 8, 15, 29 december 1944; 16
februari 1945; 23, 29 maart 1945; 6, 27 april 1945

1

1.9 Bevrijding en na-oorlogse situae
1.9.1 Bevrijding
14

Spotprent en -overlijdensadvertene van Adolf Hitler , 1944 ca.

165

Reproduke van een tekening van de Prinses Irene Brigade door Wim Abeleven, geplakt
op karton met vers betreﬀende terugkeer naar Nederland , 1945.
1

255

Aﬃche houdende aankondiging van bevrijdingsliederen van de hand van Kees Manders
met twee liedteksten en portret van Manders , 1945 ca.

1
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1
238

'Holland Hails You. Facts and ﬁgures about people, things and country for the use of the
allied soldiers serving overhere at the me', door Jan Heyn jr., uitgegeven door The ﬂower
Garden Press , 1945.
1

17

Aﬃche met in kleur een aeelding van een molen en de vlaggen van de geallieerden
gepubliceerd ter gelegenheid van de intocht van de geallieerden met als opschri 'De
Binnenlandsche Strijdkrachten groeten de soldaten der Bondgenooten' en engelse tekst
van gelijke strekking , [mei 1945].
1

267

Bekendmaking door Het Parool dat de volgende dag de geallieerden in de vesng Holland
verwacht kunnen worden , mei 1945.
1

1.9.2 Herdenkingen
201

Brieaart met foto van Lambertus Kremer, gefusilleerd op 8 maart 1945 bij de Woeste
Hoeve bij Arnhem als reace op de aanslag op Rauter, met op achterzijde geplakte
krantearkelen betreﬀende aanslag en execue , 1945,1946
1

162

'Buchenwald', reprodukes naar tekeningen uit het concentraekamp door Henri Pieck
met een voorwoord door prof. dr. R.P. Cleveringa, uitgegeven door Uitgeversmij. Het
Centrum, 32 pp. , 1945 ca.
1

261

Gedichten betreﬀende de oorlog , 1945 ca.

199

Gedicht, geteld 'Onze Gijs is opgeroepen', ter nagedachtenis aan Gijs Strijland,
omgekomen vlak na de bevrijding , 1945.
1

236

'Lach mee. Een 100-tal van de beste moppen uit de bezengsjaren 1940-1945',
verzameld en ingeleid door A. Pomes, uitgegeven door N.V. de Haagsche Drukkerij en
Uitgevers Mij. , [1945].
1

166

'Nachtmerrie over Nederland een herinneringsalbum door Jordaan' Herinneringsalbum
uitgegeven door De Groene Amsterdammer houdende reprodukes van tekeningen door
L.J. Jordaan , 1945 ca.
1

163

Reprodukes van tekeningen over de gevolgen van de bezeng door Aug. van der Linde,
gedrukt bij Versluys en Scherjon te Utrecht , 1946 ca.
1

99

Stukken betreﬀende de tentoonstelling Weerbare Democrae, in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam in maart 1946, uitgaande van de Groote Advies Commissie der Illegaliteit
(G.A.C.) , maart 1946.
1

1
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51

Publikae van de gedenksteen onthuld in het gebouw van de Federae, Van Eeghenstraat
70 te Amsterdam ter herdenking van de gevallenen in de illegale drukkerijen en -pers ,
1950.
1

49

Cerﬁcaten afgegeven door de Naonale Monumenten Commissie voor
Oorlogsgedenktekens ten teken dat de houder hee bijgedragen aan de totstandkoming
van een monument op de Dam te Amsterdam , 1950 ca.
2

245

'Nederland in Oorlogsjd, orgaan van het Rijksinstuut voor Oorlogsdocumentae', vijfde
jrg. nr. 3 , [december 1950 ca.]
1

252

Maatstaf, maandblad voor leeren, thema-nummer illegale prenten, 8e jrg. , april 1960.
1

65

'Vrijheidsbanier, bijlage bij de brochure vrijheid', herdenkingsuitgave ten behoeve van het
onderwijs door de Commissie Jeugdvoorlichng van de Schng Samenwerkend Verzet
1940-1945 , 1970 ca.
1

59

Facsimile-uitgave van Het Parool van 1, 4, 6 en 7 mei 1945 , 1980.

277

Stukken betreﬀende herdenking bevrijding 40 jaar na dato , 1984- 1985

164

Fotokopieën van aﬃche en paklijst opgesteld door Dunya Breur betreﬀende de
tentoonstelling van tekeningen van Aat Breur-Sibma geteld 'Tekeningen uit
Ravensbrück' , 1985.
1

1
1

1.9.3 Na-oorlogse opvang oorlogsslachtoﬀers
104

Formulier voor aanmelding als donateur van de Schng 1940-1945 , 1946.
1

1.9.4 Bestuur en poliek na de oorlog
141

Circulaire van het Nederlandsch Comité voor Gebiedsuitbreiding houdende oproep voor
grenswijziging en bezeng van Duitse gebiedsdelen , 1945- 1946
1

242

'Onze schulden zijn hun schuld. Een prentenboekje over de annexae' door Jo Spier,
uitgegeven bij Elsevier te Amsterdam , 1945.
1

292

Stukken betreﬀende arrestae Rie Oe, correspondene en kopie verslag Polieke
Recherche Afdeling Amsterdam Zuid , 13-9-1980,17-9-1980

293

Ingevuld schadeformulier, aangie van oorlogsgeweldschade aan onroerende goederen

2 Gooi en Vechtstreek (voornamelijk Hilversum)
2.1 Mobilisae en Duitse inval
95

Armband van het Bureau Afvoer Burgerbevolking, genummerd H78-9 , 1939.
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289

De Wacht. weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk 1e
jaargang nr. 12 - 3 feb 1940 , 1940.

307

Staat houdende lijst van zaken mee te nemen door een evacuée , [1940].

258

Stukje linnen bekleding van een van de vliegtuigen van de Nederlandse Luchtmacht die
zich op 10 mei 1940 bevonden op vliegveld Hilversum; door R. Korpershoek bemachgd
op 14 of 15 mei 1940, met brief houdende toelichng door Korpershoek , 1940.
1

52

Brochures vanwege de burgemeester van Baarn, G.C.J. van Reenen, houdende
aanwijzingen voor ingezeten van de gemeente voor evacuae , april 1940.
1

206

Circulaire door de burgemeester van Hilversum houdende raadgevingen betreﬀende mee
te nemen persoonlijke bezingen bij een eventuele evacuae , 15 april 1940.
1

294

Foto van het dagblad De Tijd , 10 mei 1940.

169

Doorslagen van transcripes van radioberichten opgenomen door de luchtwachtdienst
van het 'Jongenshuis' bestaande uit Co Boers, Frits Hogeslag, Jan de Wit, Chris Holland (?),
en J. Spin , 10 mei 1940- 14 mei 1940
1

7

'Naonale Eenheid' onder redace van en uitgave door mr. K.L.C.M.I. Baron de
Wijkerslooth de Weerdesteyn burgemeester van Hilversum jaargang 1 nr. 1 , 6 juli 1940.
1

343

Brochure geteld 'Hilversum in oorlogsjd, Duitse verdedigingswerken uit de Tweede
Wereldoorlog een inventariserend archeologisch onderzoek', uitgegeven door de
gemeente Hilversum, 2016

1

2.2 Legering Duitse troepen
276

Stukken houdende gegevens over legering van Duitse troepen, materiaal,
geschutsopstellingen, tankgrachten en versperring in Hilversum , 26 september 1944- 2
april 1945

9

Facsimile-herdruk van een plaegrond van Hilversum vervaardigd in juni 1944 door leden
van de illegale verzetsgroep 'Albrecht' houdende aanduiding van de verdedigingswerken
en gebouwen van vesging van het Duitse leger met op de achterzijde een Engelse
plaegrond van Hilversum met daarop vermeld enkele lokaes die zijn beschreven in de
publikae 'Onderdrukking en Verzet in Hilversum' uitgegeven t.g.v. van de veergjarige
herdenking van de bevrijding , mei 1985.
2

72

Foto's van gecapituleerde Duitse soldaten en een groep Binnenlandsche Strijdkrachten bij
NSF-gebouw te Hilversum , 7 mei 1945.
2

395

Prijslijst en wijnkaart van 'Wehrmachtsheim Hilversum' aan de 's-Gravelandseweg, 1940 1945

2.3 Jodenvervolging
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56

Doorslag van brief van David Lopes Dias aan de gemeenteraad van Hilversum houdende
mededeling van zijn ontslagname als wethouder en raadslid , 24 september 1940.
1

195

Brief van 'Pro Juventute Gooiland' houdende mededeling aan de leden van het bestuur
dat bij het departement van Juse zal worden nagevraagd of de circulaire van de
departement van 2 okt. 1940 inzake de jodenvervolging ook betrekking hee op de
aangesloten verenigingen , 2 november 1940.
1

70

Lijst [vermoedelijk naar opgave van gemeentebestuur van Hilversum] houdende
namen van Joodse geïmmigreerde ingezetenen van Hilversum met vermelding
van geboortedatum en -plaats, naonaliteit, aantal gezinsleden, bedrijf of beroep,
vesgingsadres van bedrijf, sterkte van bedrijfspersoneel , 1941 ca.
1

272

Stukken betreﬀende de inbeslagname van archiefmateriaal en gelden van het Joodse
Vluchtelingen Comité door de polie van Hilversum , 20 maart 1941.
2

54

Getypt manuscript met als tel 'De Joodse Hilversummers', houdende een beschrijving
van de situae van de Joodse gemeenschap aan het begin van de oorlog en van de
vervolgingen waaraan deze bloot stond, met 16 genummerde bijlagen , 1950 ca.
1

36-39

Stukken houdende gegevens verzameld door en t.b.v. de werkgroep Herdenking mei
'40-'45 betreﬀende de verblijfplaats of het overlijden van Joden die in Hilversum
woonachg waren aan het begin van de oorlog , 1986.
36

Albers - Dwinger

37

Elburg - Klein

38

Kohn - Rubens

39

Salomon - Zijl

309

Arkel van Paul Peters, oud-leerling aan het gymnasium te Hilversum, ten behoeve van de
redace van Prisma houdende verslag van de maatregelen tegen joodse medeleerlingen
in de jaren 1941-1942. Concept , 1998.
1

347

Filmopname van de onthulling van het monument voor de joodse kinderen van de BergSchng op het Reitsemaplantsoen te Laren, 20042017

2.4 Bestuur jdens bezeng
2.4.1 Vordering gebouwen en inkwarrering
60

Circulaire door de burgemeester van Baarn houdende richtlijnen voor de inlevering van
metalen, met bekendmaking van de jden wanneer de vergoeding voor de ingeleverde
metalen zal worden uitbetaald , juli 1941.
2

2.4.2 Vordering arbeid en bewakingsdiensten
177

Instruce en vergunningen om des nachts buiten te verblijven voor de
bewakingsdienstplichgen , 1940 ca.

2
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182

Formulier dienend voor afgie van legimaebewijs aan personen die in dienst zijn van
de Bewakingsdienst tegen sabotage, voorzien van handtekening van het plaatsvervangend
hoofd van polie te Hilversum, met vertaling in het Duits , 1940 ca.
1

183

Legimaebewijs voor Barend van der Graaf, afgegeven door het Gewestelijk
Arbeidsbureau te Den Haag, houdende verklaring dat hij te werk is gesteld bij de
Rijksverzekeringsbank te Amsterdam , 23 juli 1943.
1

178

Formulieren tot afgie van verklaringen door de Wehrmachtkommandantur te Hilversum
dat de persoon aan wie dit bewijs wordt uitgereikt ten allen jde ter beschikking van
de Wehrmacht moet staan en derhalve niet voor andere werkzaamheden mag worden
ingeschakeld, met vertaling in het Duits , 1944.
2

57

Verklaringen van de burgemeester van Hilversum dat Tijmen van Beek jr., geboren
30 december 1916, automonteur, niet gemist kan worden bij de brandweer en
levensmiddelenvoorziening door de dienst Publieke Werken van de gemeente , 30
september 1944,6 januari 1945
2

2.4.3 Luchtbescherming
69

Armband van de Luchtbeschermingsdienst Hilversum, met als opschri "L.B.D. Hilversum
- Brandweer", onder later opgeskt lapje de tekst 'Straatdienst' , met stempel met tekst
'gemeentebestuur Hilversum' , 1939.

152

Lijst met namen van personen in dienst van de Luchtbeschermingsdienst Hilversum welke
gebeld kunnen worden bij luchtaanvallen , 1939 ca.
1

108

Circulaire van de Nederlandse Vereeniging voor Luchtbescherming afd. Hilversum (H.V.L.)
en de Luchtbeschermingsorganisae van Wijk I-E te Hilversum houdende een uitzeng
voor de bewoners van de wijk over de wijze van besteding van de contribues , januari
1942.
1

170

Benoemingsbesluit door het waarnemend hoofd van de luchtbeschermingsdienst van Jan
van Dullemen tot blokhoofd van wijk L, vak 1 , 16 september 1942.
1

2.4.4 Overige maatregelen
24-24

Foto's van verschillende gebeurtenissen en situaes in de oorlog in de het Gooi en de
Vechtstreek , 1940- 1945
1

256

Circulaire van de burgemeester van Hilversum aan de ouders van de leerlingen van het
gemeentelijk gymnasium en de H.B.S. houdende een oproep hun kinderen te vermanen
geen polieke ace te voeren , 3 februari 1941.
1

340

Bewijs van vrijstelling rijwiel gemeente Hilversum van de heer J.C. de Groot, 29071942

202

Telegram van de procureur-generaal aan de commissaris van polie te Hilversum
houdende mededeling van het van vier tot en met zes februari verplicht sluiten
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van bioscopen en theaters en het verbod op openbare uitvoering op kunst en
amusementsgebied , 1943.
1
203

Telegram door de waarnemend gewestelijk polie-president aan de burgemeester van
Hilversum houdende opdracht tot het verstrekken van inlichngen over het funconeren
van de polite bij de stakingen van april/mei , juli 1943.
1

204

Telegram van de waarnemend gewestelijke polie-president houdende mededeling van
gegevens over twaalf gevluchte Belgische krijgsgevangenen die door de Sicherheitspolizei
worden gezocht , juli 1943.
1

187

Kwitanes voor betaling van een boete van één gulden vanwege het begaan van een
straaar feit waarvoor vanwege directe betaling geen proces-verbaal is opgemaakt,
waarvan één vanwege overtreding van de verduisteringsvoorschrien , 22 november
1943.
3

171

Verklaringen afgegeven door de staonschef Hilversum aan reizigers met treinen die vóór
22.00 uur hadden moeten arriveren maar door vertraging later aankwamen, waardoor de
sperjd overtreden moest worden , 1944.
3

180

Formulieren afgegeven door gemeentepolie Hilversum om te dienen als bewijs van
aangie van vermissing van persoonsbewijs; met handtekening-stempel van de majoorcommandant van polie , 1944.
2

61

Bekendmaking door de burgemeester van Hilversum dat de gedeeltelijk leegstaande
huizen van geëvacueerde Hollandse of Duitse staatsburgers onder bewaking staan van
de gemeenschap en dat bij beschadiging of plundering van die huizen de naastgelegen
woningen zullen worden verniegd , 7 september 1944.
1

62

Bekendmaking door de burgemeester van Hilversum dat de wegen en straten schoon
gehouden moeten worden en vrij van scherpe voorwerpen, dat de aanwonenden
hiervoor verantwoordelijk worden gehouden en dat bij niet nakoming hiervan de in de
directe omgeving gelegen woningen verniegd zullen worden , 7 september 1944.
1

315

Beschikking van de Wehrmachtkommandantur te Hilversum voor de heer A. Prins
houdende vrijstelling van inbeslagname van zijn rijwiel , 25 oktober 1944.
1

311

Bevelschri afgegeven door instanes van de Wehrmacht te Hilversum aan manschappen
tot de aanschaf van uniformen bij de heer A. Prins, kleermaker , 1945.
3

312

Beschikking van de Oberleutnant van de afdeling Feldgendarmerie van de
Wehrmachtkommandantur te Hilversum voor de heer A. Prins, kleermaker houdende
vergunning om zich tot 10 uur 's avonds op straat te begeven , 4 januari 1945.
1
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393

'Werk, leef en wees gelukkig', uitgave van de afdeeling Propaganda van het Nederlansch
Verbond van Vakvereenigingen, Gemeenschap Vreugde en Arbeid; Aanmeldingsformulier
voor gemeenschap Vreugde en Arbeid, Districht Hilversum, 01031941

396

'Vordering van honden', gericht aan H. Mulder, Hoge Laarderweg 157, namens
burgemeester von Bönninghausen, 08101942

2.6 Levensmiddelen- en brandstofvoorziening
22

Bonnen voor de distribue levensmiddelen texel en brandstoﬀen uitgereikt door het
Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogsjd , 1942- 1945
1

111

Bescheiden ten behoeve van de distribue te Hilversum , 1942- 1945

77

Bekendmaking door de regionaal-leider der noodkeukens te Hilversum van het
Rijksbureau voor Voedselvoorziening houdende mededeling van verbetering van de wijze
waarop de massavoeding wordt verstrekt , [1944].
1

112

Foto's gemaakt te Hilversum van door de geallieerden uit vliegtuigen bij [zwembad?]
Crailo gedropte blikken en zakken met voedsel , 1945 ca.
4

143

Circulaire houdende geneeskundige wenken teneinde nadelige gevolgen van het weer
nugen van gezond voedsel na een periode van honger te vermijden , 1945.
1

96

Verslagen van de vergaderingen van het Plaatselijk Comité‚ van het IKONGO (Inter
Kerkelijke Organisae voor Noodvoedselvoorziening voor het Gooi), met enkele losse
stukken betreﬀende voedselvoorziening , 6 januari 1945- 25 juli 1945
1

341

Reaces op een oproep van de Gooi- en Eemlander van 16 oktober 2004 'Hee u
herinneringen aan de Hongerwinter?', 2004

398

Brief over de uitreiking algemeen distribue-bonboekje, namens Distribuedienst
Hilversum, D. Lopes Dias, 01051940

399

Stempelkaart voor vis, uitgegeven door de Gemeentelijke levensmiddelen voorziening
Hilversum aan D.G.L. Leuring, 1940 - 1945

400

Recept voor surrogaat boter, 1940 - 1945

401

Verpakking van tarwemeel, door het Nederlandse Rode Kruis ter beschikking gesteld, in
samenwerking met het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogsjd, 01091944

1

2.7 Illegaliteit en georganiseerd verzet
2.7.1 Algemeen
78-79

Ingekomen brieven en minuten van verzonden stukken door de Verzetsgroep U61
met vrijwel dagelijkse frequene ontvangen en opgemaakt door N.G. Vlot, leider van
de gezamenlijke illegale pers in Hilversum betreﬀende papier- en inktvoorziening,
koeriersdiensten, luisterposten, steunverlening aan onderduikers, voorbereiding
bevrijding , 1 december 1944- 5 mei 1945
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79

uitsluitend minuten verzonden brieven, alfabesch geordend
op naam adressant, 1 dec. 1944-4 mei 1945 , 01121944 04051945

2

2.7.2 Illegale pers lokaal en regionaal
1-1

'De Waarheid Volksdagblad voor Nederland' Gooise edie , 1945.
1

2-408

5e jaargang, nr. 39 , 26051945

1

'Gooise Koerier dagelijks orgaan verzorgd door de gezamenlijke illegale dagbladpers'
sece II , 1944- 1945
2.1

18111944

1

2.2

K-81, K-85 (3 ex.) , 22111944

1

2.3

24111944

1

2.4

29111944

1

2.5

23121944

1

2.6

04041945

1

2.7

14041945

1

2.8

16041945

1

2.9

17041945

1

2.10

19041945

1

2.11

20041945

1

2.12

23041945

1

2.13

24041945

1

2.14

28041945

1

2.15

30041945

1

2.16

01051945

1

2.17

2 ex. , 04051945

1

2.18

Bevrijdingsnr. 2 ex. , 05051945

1

2.19

Afscheidsnr. 2 ex. , 05051945

1

326

05051945

1

387

1e jaargang, nummer 10, 25111944

388

1e jaargang, nummer 12, 28111944

389

1e jaargang, nummer 18, 05121944

405

15111944

406

17111944

407

02121944
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408
2-404

4-4

'De Heraut', illegale uitgave van 'N.V. De Strijders' , 1944.
131.1

1e jrg., nr. 45 , 30121943

1

131.2

extra edie, nr. 1 , 06061943

1

131.3

1e jrg., nr. 74 (bijlage) , 06061943

1

131.4

2e jrg., nr. 38, K-79A , 09101944

1

131.5

2e jrg., nr. 120 , 04051945

1

131.6

extra edie , 04051945

1

131.7

1e gedrukte nummer (4 ex.) , 05051945

1

404

2e jaargang nr. 55, 24111944

'Vrij Nederland' Gooi-edie , 1945.
4

5-5

Bevrijdingsnummer (3 ex.) , 05051945

1

'Vrij-Nederland Bullen' , 1945.
5

6-6

04121944

nr. 156 , 10051945

1

'Gooische Klanken oﬃcieel orgaan der gezamenlijke "illegale" pers te Hilversum' , 1945.
6

7 mei-12 juli, 22 dec. 1945: nr. 1 (bevrijdingsnr.)

1

19

'Tijding voortzeng van [de illegale uitgave] Het Morgennieuws jdelijk oﬃcieel dagblad
voor Laren Blaricum Eemnes' jaargang 1 nrs. 1-9, 10-12, 14-41 en 43 , 8 mei 1945- 27 juni
1945
1

32-402

'Oranje-bullen' uitgegeven door de gezamenlijke ilegale pers van Hilversum , 1945.

33-33

32.1

K-80 , 09111944

1

32.2

Nr. 9 , 29041945

1

32.3

bevrijdingsnr. in 4 talen, K-113 (2 ex.) , 05051945

1

392

06011945

402

17111944

'Vrije Gooi en Eemlander onder redace van James de Vrijbuiter vanaf [1945?] de
Vrijbuiters , 1944- 1945
33.1

23111944

1

33.2

30111944

1

33.3

nr. 8 , 23011945

1

33.4

nr. 18 , 28021945

1

33.5

nr. 33 , 17041945

1

33.6

01051945

1
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34

'De Gooische Koerier dagelijks nieuwsorgaan van het Oranje Bullen voor Hilversum en
omstreken' , 12 maart 1945.
1

74-74

'V.O.D., Voorlichngsdienst van "Je Mainendrai"' onder redace van N.G. Vlot en J.W.E.
Ebbinge , 1945.

115-115

116-116

74.1

nr. 83 , 18111944

1

74.2

Kerstnummer, K-94 (2 ex.) , 121944

1

74.3

nr. 100, K-97 en K-98 (3 ex.) , 01011945

1

74.4

nr. 105 , 18011945

1

74.5

Paasnr., K-106 (4 ex., 1e p.) , 26031945

1

74.6

nr. 143 , 17041945

1

74.7

nr. 144 , 19041945

1

74.8

nr. 145 , 21041945

1

74.9

nr. 146 , 24041945

1

74.10

nr. 147 , 26041945

1

74.11

nr. 148 , 28041945

1

74.12

nr. 149 , 01051945

1

74.13

nr. 150 deels, K-109 (3 ex.) , 03051945

1

74.14

Bevrijdingsnr., K-111 (2 ex.) , 05051945

1

74.15

Speciale edie (3 ex.) , 06051945

1

74.16

Welkomstnr. in 4 talen (5 ex.) , 07051945

1

74.17

Afscheidsnr. (+ fotokopie) , 10051945

1

'Je Mainendrai'. Uitgave voor het Gooi , 1945.
115.1

5e jrg., nr. 17 (77) , 07041945

1

115.2

5e jrg., nr. 19 (79) , 21041945

1

115.3

5e jrg., nr. 20 (80) , 28041945

1

'Bullen. Voorlichngsdienst van "Je Mainendrai"' , 1945.
116

28041945

1

217

Lichtdrukken van polieke prenten van de hand van Hein R. Korpershoek als lid van 'N.V.
De Strijders' , 1940- 1945
1

223-223

Linoleumsneden van 'Vrijheidskalender 1943', met de hand gedrukt door 'N.V. V&W' ('N.V.
De Strijders') , december 1942.
223

Voorblad (3 delen) K-18; januari (twee delen) K-19; februari
'Houdt den dief' K-20; maart 'onze marine vecht door' K-21; mei
'Nederland zal herrijzen' K-23; juli 'Walhalla adspiranten' K-25;

1
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augustus '45 jaar Oranje boven 1898-1943' K-26; september 'zo
kwam de mof erin ...' K-27; oktober 'Indië en Nederland één!' K-28;
december 'Vrede ?' (twee delen) K-30; slotblad 'gelukkig 1944'
224

Lijst van illegale pamﬂeen, aﬃches, spotprenten e.d. in de jaren 1940-1945 getekend
door Rob Korpershoek, met afdrukken van de tekeningen, opgemaakt , 1985.
1

225-225

Linoleumsnedes gebruikt voor illustraes van 'Ons Verzet' uitgegeven door 'N.V. De
Strijders' , 1942.
225

226-226

1

Linoleumsnede op hout gebruikt voor illustrae van 'Ons Verzet' uitgegeven door 'N.V. De
Strijders' , januari 1943.
226

227-227

'Koninginnedag 1942' (3 delen) K-14; 'Leve Wilhelmina' K-14A;
'Nederland zal herrijzen' K-14B; 'Engeland's Terugtrek-Strategie'
K-15; 'Koenraad van de A.D.' K-16

'Prinses Margriet Francisca...' K-31A

1

Linoleumsnedes vervaardigd in eigen beheer door H.R. Korpershoek en in enkele
honderden exemplaren als aﬃche verspreid in Hilversum , 1942.
227

'Vormt strijdgroepen tegen de NSB' K-7; '2 jaar verraad en
terreur.....' K-8B; 'Leve de Prins' (fragment) K-11

1

229

Bundel 'Nederland Herrijst' houdende gedichten en citaten verzameld door 'H.Oudtmoed'
uitgegeven door de 'N.V. De Strijders' in een oplage van 190 exemplaren, dit exemplaar
genummerd: 151; ter nagedachtenis aan de gevallen verzetsmensen , november 1994.
1

230-230

'Contact', illegale uitgave van 'N.V. De Strijders' , 1944.
230

1e jrg., nr. 1, K-94A , 30121944

1

266

Brochures van de direce van het dagblad Gooische Klanken en van het personeel van de
Gooi- en Eemlander inzake de perszuivering , mei 1945.
2

313

Publicaes door het personeel van 'de Gooi en Eemlander' en de direce van 'Gooische
Klanken' betreﬀende zuivering van eerstgenoemde krant en de overname van machines
en gebouwen door laatstgenoemde , mei 1945.

319-319

De Zweepslag , - 1945
319

320-320

april 1945

1

De vrije Gooi en Eemlander , - 1945
320.1

28041945

320.2

06051945

390

Den vaderlant ghetrouwe; nummers; 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 111944

391

Voor god en den koning, 27101944

1-219

'Ons Verzet', illegale publikae van 'N.V. de Strijders' , 1943- 1945
219.1

1e jrg., nr. 13 , 20011943

1
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403

219.2

K-51 (1 p.) , 061944

1

219.3

K-87 (2 ex.) , 111944

1

219.4

3e jrg., nr. 9, K-80A , 23121944

1

219.5

3e jrg., nr. 11, K-80B,-101,-103A , 20011945

1

219.6

K-105 (1 p.) , 11021945

1

219.7

K-107A , 041945

1

219.8

bevrijdingsnr., K-110 (2 ex.) , 05051945

1

'Trouw-Bullen, Oranje Boven, Mededeelingen voor Hilversum en omstreken', no. 6,
14111944

2.7.3 Verzetsorganisaes en -handelingen
381

Diverse formulieren aomsg uit het archief van dr G.J. Dieperink, commandant van de
Binnenlandse Strijdkrachten te Hilversum

380.L

Fotoalbum samengesteld door het Hilversumse verzet en geschonken aan dr G.J.
Dieperink, commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten te Hilversum, bij diens
vertrek naar Haarlem, 1949

134

Circulaires verspreid door het verzet houdende algemene kriek op de bezeer en
oproepen tot verzet , 1940- 1945
1

139

Doorslag van lijst met namen van Hilversumse winkeliers van wie wordt beweerd dat zij
lid zijn van de NSB met quasi-oproep aan NSB-ers slechts bij deze winkeliers te kopen,
waarschijnlijk werd deze lijst opgesteld en verspreid door het verzet , 1940 ca.
2

233-233

Tekeningen, spotprenten, illegale pamﬂeen van de hand van H.R. Korpershoek , 19431945
233

K-13A, K-31A, K-33, K-46, K-54, K-58A, K-76, K-84, K-87, K-91A,
K-91B, K-100, K-101 (kopie), K-103, K-107, K-109

1

47

Fotokopieën van stukken vervaardigd door de inlichngengroepen Albrecht (Reinaert)
houdende gegevens betreﬀende door de bezeer gevorderde gebouwen en terreinen, de
versperringen rond Hilversum, troepenbewegingen van de Duitsers, bombardementen
door geallieerden, Vliegveld Loosdrecht , 1944- 1945
1

231-231

Pamﬂeen [van de verzetsgroep 'N.V. De Strijders'] houdende oproep niet voor de
Arbeitseinsatz te melden , 1944,1945
231

222

24 dec. 1944:; 5 jan. 1945: K-99A

1

Formulier dienend als persoonsbewijs voor medewerkers van de Nederlandsche
Seintoestellenfabriek (N.S.F.) in verband met de Arbeitseinsatz, met op achterzijde
aantekening betreﬀende het verzoeken om afdrukken van formulieren aan de heer
Kuperus , 1944.
1
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232-232

Plakplaatje 'Die Einzige Neue Waﬀe....' met tekening van H.R. Korpershoek, verspreid door
de 'Ons Volk'-verzetsgroep te Utrecht op 21 augustus 1944 verspreid in 400.000 ex. in het
westen en zuiden van het land , augustus 1944.
232

K-55

1

339

Fotoalbum gemaakt ter gelegenheid van het lustrum-congres van de Naonale
federaeve raad van het voormalig verzet Nederland , 20051954 - 22051954

46

'HIK, Hilversumse Informae- en Kommunikaeblad', nr. 345, speciaal nummer gewijd aan
de Tweede Wereldoorlog , 17 maart 1983.
1

338

Publicae 'Een familie in verzet 1940-1945. Het verhaal van Aagjes Hoeve' uitgegeven
door de Historische Kring Blaricum, geschreven door Sieke Broekema-Kruize, 041995

285

Foto´s betreﬀende en deels gemaakt door Jan Prins, o.a. 2 foto´s van het
luchtafweergeschut op de raadhuistoren.

386

10

Rapport inzake P. v.d. Heuvel, sabotage commandant te Hilversum, met een overzicht van
sabotage aces in 19441945; Beknopt verslag betreﬀende de spoorwegspionage in het
hoofdgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht, 1951

2.8 Collaborae
290-290

Gooische Courant De Nieuwe Dag, Vereenigde Katholieke Pers , 1940- 1946
290

48e jrg., nr. 17552 - 9 mei 1940; 48e jrg., nr. 17555 - 10 mei 1940;
48e jrg., nr. 17556 - 11 mei 1940; 48e jrg., nr. 17616 - 15 juni 1940;
48e jrg., nr. 17645 - 3 juli 1940; 54e jrg., nr. 18910 - 23 sept. 1946;
54e jrg., nr. 18861 - 26 juli 1946; 54e jrg., nr. 18903 - 14 sept. 1946

146

'Gooi- en Eemlander' , 10 mei 1940- 6 april 1945

316

Register bijgehouden door (?), houdende namen van personen welke in mei 1945 zijn
aangehouden wegens verdenking van collaborae , 11 mei 1945- 16 mei 1945
1

1

2.9 Bevrijding en na-oorlogse situae
2.9.1 Bevrijding
71

Foto's van een Duitse tank achtergelaten in een greppel op de hei bij Hilversum en een
foto van een vrouw met kinderen in de winter bij café De Jonge Graaf van Buren te
Hilversum , 1945 ca.
3

299-299

'Fiy Forum, Hilversum edion', uitgave van het gemotoriseerde Canadese Lake Superior
Regiment - 5 okt. 1945, jrg. 2 nr. 18; 12 okt. 1945, jrg. 2 nr. 19; 26 okt. 1945, jrg. 2 nr. 21; 2
nov. 1945, jrg. 2 nr. 22, 1945.

15

Foto Intocht van geallieerden bij Hotel Gooiland te Hilversum copyright Hugo v.d. Valk,
1945.
1
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305

Gegevens en foto's betreﬀende de Canadese militairen van de 'Stormont, Dundas &
Glengarry Highlanders' van de 9e infanterie brigade, 3e divisie, 1e Canadese leger, die van
19 mei tot 15 juni in Hilversum gelegerd waren. , 1945- 2006
1

323

Gegevens en foto's betreﬀende de Canadese militairen van de 'Stormont, Dundas &
Glengarry Highlanders' van de 9e infanterie brigade, 3e divisie, 1e Canadese leger, die van
19 mei tot 15 juni in Hilversum gelegerd waren. 1945 - 2006.> Part One.> , 1945-2006
1

133

Gedicht, geteld 'Bevrijding', door Dick de Vilder met een litho van Jan Sleper,
kleurendruk door Steendrukkerij De Jong & Co. te Hilversum , 1945.
1

303

Uitvergrong van groepsfoto voor het huis aan de Utrechtseweg 45 van 40 oﬃcieren van
de 'Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders' van de 9e infanterie brigade, 3e divisie,
1e Canadese leger, die van 19 mei tot 15 juni in Hilversum gelegerd waren. Met lijst van
geïdenﬁceerde militairen , 1945.
1

257

Tekstblad en bladmuziek van het lied Holland is weer vrij, met tekst van Willem van
Iependaal en muziek van Hugo de Groot, uitgave van F.G. Kroonder te Bussum , 1945.
2

20

Bladmuziek met kleuropdruk van de 'B.S. marsch' tekst en muziek H.A. Kroes gedrukt bij
steendrukkerij De Jong & Co. te Hilversum , 1945.
1

263

Bevrijdingsgedicht, uitgave van In den Toren, Naarden , [1945].

158

Kleurendruk van een tekening door Brobbel houdende voorstelling van de intocht van
geallieerden op de Kerkbrink te Hilversum , 1945 ca.
1

145

Armband van de Binnenlandsche Strijdkrachten met de opdruk ORANJE , 1945.
1

327

̀ the Canadian army in Holland', met tekst en tekeningen van
Scan van de brochure: ''Daag':
Jan Nieuwenhuys uitgegeven door De la Mar te Amsterdam, origineel uit 1945, 1945

73

Fotoalbum betreﬀende de bevrijding te Hilversum samengesteld door een lid
van ondergrondse pers, met foto's van de luisterpost en drukkerij van V.O.D., de
koeriersters van de Gooische Koerier, de binnentrekkende geallieerden, met voorin
aanbevelingsbrieven voor M.C.A. Adama door N.G.Vlot, leider van de ex-ondergrondse
pers te Hilversum , mei 1945.
1

76

Instruces voor de commandanten en wacht- en patrouillediensten van de
Binnenlandsche Strijdkrachten te Hilversum , mei 1945.
1

121

Circulaire door de Nederlands Hervormde Kerkeraad van Hilversum houdende
waarschuwingen gericht aan Nederlandse meisjes tegen te vrije omgang met geallieerde
militairen , mei 1945.
1

1
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75

Rapporten opgemaakt door groepscommandant [B.S.?] D.H. Smit betreﬀende
wachtdiensten verricht te Hilversum , 7 mei 1945- 9 mei 1945
3

262

Uitnodiging door de Naamloze Vriendenkring 'De Strijders' voor een 'gezellige avond'
in hotel Hiensch aan de 's-Gravelandseweg te Hilversum op 9 juni 1945 als blijk van
waardering voor de medewerking aan het werk van deze verzetsgroep, in envelop gericht
aan de familie Korpershoek te Hilversum , juni 1945.
1

301 Tg

Uitvergrong van een groepsfoto voor de Ruysdaelschool van 155 (genummerde)
Canadese militairen van de 'Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders' van de 9e
infanterie brigade, 3e divisie, 1e Canadese leger, die van 19 mei tot 15 juni in Hilversum
gelegerd was. Met twee lijsten van geïdenﬁceerde militairen , juni 1945.
1

302

Uitvergrong van groepsfoto voor de Ruysdaelschool van 45 Canadese militairen van
de 'Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders' van de 9e infanterie brigade, 3e divisie,
1e Canadese leger, die van 19 mei tot 15 juni in Hilversum gelegerd waren. Met lijst van
geïdenﬁceerde militairen , juni 1945.

300

Groepsfoto voor de Ruysdaelschool van 155 Canadese militairen van de 'Stormont,
Dundas & Glengarry Highlanders' van de 9e infanterie brigade, 3e divisie, 1e Canadese
leger, die van 19 mei tot 15 juni in Hilversum gelegerd was. Met uitvergrong , juni 1945.
2

264

Oorkonde ter herinnering aan de Hilversumse bevrijdingsfeesten afgegeven door het
Hilversums Comité voor Naonale Volksfeesten en de waarnemend burgemeester ,
september 1945.
1

8

'Holland and the Canadians' herinneringsalbum in de Engelse taal ten geschenke gegeven
aan Canadese militairen uitgegeven door het Comité Canada Nederland met inliggende
oorkonde van intekening , 1946.
1

306

Index op papier van CD-Rom met gegevens en foto's betreﬀende de Canadese militairen
van de 'Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders' van de 9e infanterie brigade, 3e
divisie, 1e Canadese leger, die van 19 mei tot 15 juni in Hilversum gelegerd waren. , 2006.

324

Een set van drie herinneringszegels uitggeven door TNT Post en enkele eerdere concept
ontwerpen , 2008

376

Manifest door waarnemend burgemeester B.H. Bakker en de plaatselijke commandant
van de Binnenlandse Strijdkrachten G.J. Dieperink ter bekendmaking van de bevrijding van
Hilversum, 05051945

382

Portreoto met handtekeningen van twee Engelse soldaten, gekregen jdens de
bevrijding van Hilversum, 07051945

2.9.2 Herdenkingen
113

Stukken betreﬀende de opvoering in Grand Theatre Gooiland te Hilversum op 30 augustus
1945 van het toneelstuk 'Vrij Volk' door de Tooneelgroep 5 mei '45 m.m.v. onder anderen
Antoon Coolen, Albert Helman, Albert van Dalsum, Paul Huf, en in aanwezigheid van
prinses Juliana , 1945.
1
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259

Gedicht, geteld Hulde aan de Nederlandsche Huismoeders! van H.J. Gersteling,
uitgegeven door 'ABC' Hilversum , 1945.
1

220

Lichtdruk van een oorkonde 'Ter herinnering aan de werkzaamheden van de
Hilversumsche illegale Perscommissie' getekend door Rob Korpershoek , 1945.
1

80

Stukken Schng 1940-1945 betreﬀende de tentoonstelling van het verzetswerk in
Hilversum vanaf 28 juni 1945 t/m 12 juli 1945 in manufacturenmagazijn Wortelboer aan
de Kerkstraat te Hilversum waarvan de opbrengsten ten goede kwamen aan het Fonds
'40-'45 , juni 1945.
1

132

Gedicht, geteld 'Vrijheidsverjaardag 1946', door Clinge Doorenbos n.a.v. één jaar
bevrijding, aangeboden aan de abonnees van Gooische Klanken , 1946.
1

253

'Flitsen 1940-1945' en 'Zij Klagen Aan' gedichten door J. van Dijk, uitgegeven bij drukkerij
De Mercuur te Hilversum , april 1946.
1

377

Oorkonde van de onthulling van het beeld door P.V. Semeyn Esser als monument voor de
ingezetenen van Hilversum die in de periode 1940-1945 zijn omgekomen door Duits en
Japans geweld; aangeboden door het comité onder voorzierschap van burgemeester
J.A.G.M. van Hellenberg Hubar dat de schng van het monument en de plaatsing in het
rosarium aan de Boomberglaan verzorgde, 03061949

304

Publicae houdende gedenkboek ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Bond van
Ex-Polieke Gevangenen uit de Bezengsjd voor het Gooi, tevens programma van de
Kunstavond te houden in Gooiland , 20 augustus 1950.
1

337

Openluchtspel ' De triomf van het licht' uitgevoerd ter gelegenheid van de herdenking
1945-1955, door J. van Dijk, 1955

44

Stukken betreﬀende het oprichten van een monument voor de gefusilleerden bij de
schietbaan van legerplaats Crailo , 1979.
1

151

Foto genomen door ANP-fotodienst van an-fascisme demonstrae te Hilversum (?) ,
1980 ca.
1

160

(Negaeven van) foto's gepubliceerd in de publikae 'Hilversum onderdrukking en verzet
1940-1945' , 1980.
1

43

Stukken betreﬀende de samenstelling van de publikae 'Hilversum onderdrukking en
verzet 1940-1945' door de werkgroepen 'Beschrijving verzet '40-'45' en Herdenking mei
'40-'45' , 1983- 1984
1

41

Stukken houdende bijdragen, niet alle gepubliceerd, door leden van werkgroep
'Beschrijving Verzet' en 'Herdenking mei '40-'45' ten behoeve van de herdenkingsuitgave
'Hilversum onderdrukking en verzet 1940-1945' , 1984- 1985
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1
66

Stukken houdende lijsten met materiaal te gebruiken door de werkgroep '40-'45 bij de
40ste herdenking van de bevrijding door middel van een tentoonstelling, een publikae
en de inrichng van een vaste vitrine , 1984- 1985
1

35

Negaeven van foto's gepubliceerd in 'Hilversum - onderdrukking en verzet 1940-1945' ,
1984.
1

48

Stukken betreﬀende Hilversumse verzetslieden, verzameld t.b.v. de publikae 'Hilversum
onderdrukking en verzet 1940-1945' door de werkgroepen 'Beschrijving verzet '40-'45' en
'Herdenking mei '40-'45' , 1984.
1

149

Aﬃche 'Fascisme kent geen grenzen' kleurendruk door Jenny Collot d'Escury , .1985
1

128

Programmablad uitgegeven door het 'Comité Naonale Volksfeesten Hilversum' voor de
viering van veerg jaar bevrijding in 1985 , april 1985.
1

40

Fotokopieën van lijsten van in Hilversum geboren of gewoond hebbende
oorlogsslachtoﬀers volwassenen en kinderen samengesteld door de Werkgroep
Herdenking mei 1940-1945 , [1986].
1

228

Aﬃche 'De Redding van Mirjam D.' op rijstpapier vervaardigd door H.R. Korpershoek ter
herdenking van de redding van de dochter van rabbi Nathan Dasberg op 29 november
1943 te Amsterdam door Korpershoek en J.W. Florissen, met colophon en toelichng op
deze gebeurtenis , 1987.
1

64

Missive van de directeur van het Informaebureau van het Nederlandse Rode Kruis aan
de burgemeester van Hilversum met als bijlage een lijst met namen van omgekomen
Joodse ingezetenen van Duitse aomst volgens opgave van de Internaonaler
Suchdienst' , 5 oktober 1987.
1

157

Kleurenfoto's van verschillende lokaes in Hilversum die een rol spelen in de publikae
'Hilversum, onderdrukking en verzet 1940-1945' , 1990 ca.
1

21

Brochure houdende aeeldingen en gegevens van oorlogsmonumenten in Hilversum
uitgegeven door Werkgroep Herdenking mei '40-'45 , 1990.
1

342

De Gooi- en Eemlander 1945-2016, speciale bijlage over de Tweede Wereldoorlog
behorend bij de Gooi- en Eemlander van 22 april 2016, 2016

344

Publicae geteld 'De vrijheid omarmd' met programma van de herdenkingsbijeenkomst
te Hilversum, 04052016

10

Verzameling kopieën uit het gemeenteverslag van Hilversum het jdschri 'Wij in
Hilversum' en de publikae 'Radio Hilversum 1940-1945' door Dick Verkijk betreﬀende
diverse aspecten van de bezeng te Hilversum
Pagina 29

1
346

De Gooi- en Eemlander 1945-2017, speciale bijlage over de Tweede Wereldoorlog
behorend bij de Gooi- en Eemlander van 22 april 2017, 2017

383

'Hilversum beVRIJd. Leerlingenwerkboekje groep 7 en 8 van het basisonderwijs' ter
gelegenheid van 'Hilversum viert 75 jaar vrijheid', Willem van der Spek, Hilversum, 2020
18 en

394

Maandblad buurtvereniging 'Elk wat wils' uit Hilversum, 06021946

2.9.3 Na-oorlogse opvang oorlogsslachtoﬀers
98

Foto van groep hulpverleners van het Rode Kruis op het staon te Hilversum die
personen, die te werk gesteld waren in Duitsland en onderweg waren naar Amsterdam,
van voedsel voorzagen , 1945.
1

53

Convocae en agenda voor een vergadering van de Naonale Federaeve Raad van het
Voormalig Verzet op 20 mei 1954 in 'Het Hof van Holland' te Hilversum , 20 maart 1954.
1

2.9.4 Bestuur en poliek na de oorlog
254

Circulaire van het bestuur van de afdeling Hilversum van de Nederlandse Volksbeweging
aan de abonnees van 'Je Mainendrai' houdende aankondiging van debatavonden over de
gewenste nieuwe sociale, economische en polieke orde , 20 juli 1945.
1

3 Persoonlijke bescheiden
278

Stukken betreﬀende Epen, Alexander Marius van en Ferwerda, Elisabeth E. wonende aan
de Laarderweg 202 , 1932- 1945
1

281

Documentae uit dagbladen bijeengebracht door Burema (de Vaart) , 1932- 1967

23

Distribuestamkaarten van verschillende personen , 1939,1940

308

Persoonsbewijs van W. Staal-de Jager en distribuestamkaarten van haar en haar
echtgenoot en zoon M. en W. Staal wonende te Hilversum , 1939,1941, [1944]

58

Stukken behorend aan Cornelis Stom, geboren 12 november 1915 te Amsterdam,
wonenden te Hilversum, houdende: stukken inzake aanbieding aan de Nederlandsche
Bank van goud in de vorm van zes gouden munten, ingevolge de Deviezenverordening
1940; aanschrijvingen door de burgemeester van Hilversum tot vordering van zijn
diensten ten behoeve van de bewaking van openbare schuilplaatsen en -gebouwen; en
vrijstellings- en onmisbaarheidsverklaring door de burgemeester van Hilversum vanwege
werkzaamheden voor de voedselvoorziening , 1940,1942-1944
1

174

Stukken behorende aan J.F. Baljeu houdende legimaebewijs van de Nederlandse
Seintoestellen Fabriek en stukken betreﬀende vrijstelling van inlevering van zijn ﬁets ,
1940,1942
1

18

Stukken van het echtpaar Nathan Waterman en Aaltje Krant uit Hilversum houdende o.m.
persoonsbewijzen distribuebescheiden correspondene over hun gedwongen verhuizing

21
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naar Amsterdam getuigschrien van de Joodschen Raad voor Amsterdam afdeling
Hilverum valse persoonsbewijzen uit 1943 en een postcheque voor de slotuitkering aan
Nazi-slachtoﬀers , 1940- 1943, 1965
1
192

Stukken van het echtpaar K.A. Kreijns en E.G.M.A ten Braak, artsen te Hilversum,
houdende o.m. persoonsbewijzen, ontheﬃngen van sperjd, ontvangstbewijzen voor
gevorderde goederen, vergunningen betreﬀende het gebruik van een auto , 1940- oktober
1945
1

147

Plakboek, aangelegd na de oorlog, houdende knipsels uit illegale en legale kranten,
propagandauitgaven, tehuis-correspondene, verzets-circulaires en dagelijkse
persoonlijke aantekeningen betreﬀende de internaonale, naonale, lokale en tehuisgebeurtenissen in de oorlog, aangelegd door mevr. J. Mulder, directrice van het tehuis
voor moeilijk opvoedbare kinderen van de schng 'Salu Juventus' te Hilversum , 19401946
1

31

Persoonsbewijs van H. Schouten en distribuestamkaarten van hem en zijn echtgenote M.
van Dolder wonende te Hilversum , 1940.
3

175

Brief van de Ortskommandant aan de gemeentepolie van Hilversum houdende
aanschrijving tot afgie van vergunning vaan Johannes van Pelt om zich gedurende enkele
dagen vanwege een kalvende koe na sperjd op straat te begeven , 4 maart 1941.
1

273

Fotokopie van persoonsbewijs van Ursula Henriee Kalmann Borchardt , 31 juli 1941.
2

176

Bevelschri tot vordering van wachtdienst bij de openbare schuilplaats bij de Tunnelstraat
(Prins Bernhardstraat) aan Gijsbert Welgraven door de burgemeester van Hilversum , 19
december 1942.
1

191

Ontvangstbewijzen afgegeven door respecevelijk de gemeentepolie en het postkantoor
te Amsterdam voor door Jan Boekelaar ingeleverde radio en luistervergunning , 1943.
2

197

Ontslagbewijs afgegeven door de commandant van het concentraekamp te 's
Hertogenbosch voor Antonie Johannes Ferment, wonend te Amsterdam , 22 december
1943.
1

275

Oproep aan J. Stroet tot het verrichten van bewakingsdienst , 15 mei 1943.
1

179

Bevelschri aan J. van Woerden tot betaling van een aandeel voor 1943 ter hoogte van ﬂ
20,20 in de boete van 2,5 miljoen gulden opgelegd aan de gemeente Hilversum n.a.v. de
februari-staking van 1941 , 27 juli 1943.
1

106

Stukken van H.G. Tulp, arts te Hilversum, houdende o.m. aanschrijvingen inzake
tewerkstelling, vrijstelling van vordering voor een ﬁets en vrijgeleide na de bevrijding om
de gemeente te mogen verlaten , 1944- 1945
1
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271

Documentae betreﬀende J. Paap, verzetstrijder bij de Radiodienst te Hilversum , 19441945
1

274

Oproepen aan A. Verheul te Hilversum om zich te melden voor tewerkstelling voor de
Wehrmacht en het verrichten van kabelwacht , 1944.

173

Stukken betreﬀende de opname van Pieter J. Kuhn te Hilversum in het sanatorium
Zonnestraal vanwege ernsge tuberculose , december 1944.
3

198

Brief door Thea Perlmuer, vanuit concentraekamp 's Hertogenbosch, aan haar tante
Kathy Mulder te Hilversum, fotokopie; met kaart houdende voorschri hoe post aan
gevangenen te adresseren , 26 mei 1944.
2

63

Verklaring door A.L. Dubel, hoofd van de openbare U.L.O. te Hilversum dat het van belang
is dat Herman van der Ploeg, leerling van de derde klas, vanwege de eindrepees uitstel
krijgt van tewerkstelling , 15 juni 1944.
1

186

Vervangend persoonsbewijs afgegeven aan Everardus van 't Hoﬀ, chemicus wonend te
Hilversum, door de afdeling Hoevelaken van de Arbeitsbereich van de NSDAP, met op de
achterzijde een aantekening dat het hier om een vervalsing gaat , 22 oktober 1944.
1

120

Akte houdende verklaring door de burgemeester van Laren dat aan Bernard van Dalen,
geboren 27.3.1904 te Nijmegen, geen persoonsbewijs kan worden verstrekt aangezien
hij al is opgenomen in het bevolkingsregister van Huissen (Gld) en daarvandaan is
geëvacueerd; met latere aanteeking van mw. Smit-Tulp dat deze akte werd gebruikt
ten behoeve van Jan de Vries uit Amsterdam die gedurende 2,5 jaar bij haar thuis
ondergedoken was , 8 november 1944.
2

295

Kopieën van: het dagboek van Gerrit van de Wetering uit Huis van Bewaring te
Amsterdam; Meldingsbericht dat G. van Wetering gevangen zat in het Huis van Bewaring
te Amsterdam; Rapport over Gerrit van de Wetering van de Polieke Recherche Afdeling
te Amsterdam , 1945- 1947

11

Stukken betreﬀende het lidmaatschap van een Hilversumse inwoner van de
Binnenlandsche Strijdkrachten in de funce van sececommandant , 1945.
3

296

Stukken van E.H.M. Snellen, padvinder te Hilversum houdende tweede
distribuestamkaart, legimaebewijs van de Jeugdhulpdienst Hilversum, bewijzen van
toegang tot het terrein van de N.S.F. en het lokaal van de wachtcommandant van de
Binnenlandse Strijdkrachten en een verklaring inzake het inzamelen van goederen voor de
Hulpace van het Rode Kruis , 1945.
1

200

Stukken betreﬀende de herdenking en herbegrafenis van Jan Dirk Janssen, gefusilleerd op
9 februari 1945 te Zaandam , 1945.
1
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Persoonlijke documenten van David Murray Dryden (1911-2004): Diploma van volbrachte
dienst bij de Y.M.C.A. of Canada, fotocollage van 'The Hilversum Gang' en een brief van
Hugo de Groot, 1945 - 1946

181

Bewijs van aangie van vermissing van persoonsbewijs, door gemeentepolie Hilversum
uitgereikt aan Pieter Jelle Graanstra, wonende te Hilversum, met een geldigheid van twee
maanden , 5 januari 1945.
1

194

Vrijstellingsbewijs voor de arbeidsinzet afgegeven door de Wehrmachtkommandantur te
Hilversum aan Adriaan van der Plas, opzichter van de technische dienst van de PTT , 17
januari 1945.
1

282

Berijmd verzet, tweede herziene druk 1946 Amsterdam> en copie van correspondene
1986 , 1946,1986

138

Verklaring van verlening van het herinneringskruis 1940-1945 aan J. André Smit door het
Nederlandsche Roode Kruis , 1946 ca.
1

286

Correspondene verzonden door H.R. Korpershoek betreﬀende de Tweede
Wereldoorlog , 22 juni 2001,24 juni 2001

55

Missiven van de Joodsche Raad voor Amsterdam, plaatselijke afdeling Hilversum, aan
het echtpaar De Gorter-Wieboon, waarin toestemming wordt gegeven in Hilversum te
blijven wonen, en een fotokopie van een door hen verzonden brieaart aan Emmy Lopes
Dias vanuit kamp Vught , 1942 en z.d.
1

345

Brief geschreven door de heer Jack van de Brink, SS sturmmann, vanuit het ziekenhuis te
Graz aan banketbakkerij Rutgers te Laren waarin hij vraagt om 'een ﬁjn stuk chocolade
of iets anders' toegestuurd te krijgen; met begeleidend schrijven uit 2017 over de
voorgeschiedenis van de banketbakkerij en de briefschrijver, 27041944

328

Kroniek laatste oorlogsjaar Hilversum (regio Utrechtseweg - Diependaalse Dri)
geschreven door H. Bijlard, 2015

378

Brief geschreven door M. Karssen aan de familie Branderhorst waarin zij hen feliciteert
met de geboorte van hun dochter en vertelt over hoe het hen vergaat in Nederhorst den
Berg., 10121944

379

Persoonlijke stukken van de heer Hendrik Jan Noordewier; bewijs van ontslag als
buitengewoon dienstplichge bij de voormalige landstorm; lastgeving namens de
burgemeester van Hilversum om 4 weken werkzaamheden in de provincie NoordHolland te laten verrichten op last van de Weermacht; verklaring van de commandant van
Roerdam om hem ongehinderd te laten reizen, 1934 - 1944

384

Dagboek bijgehouden door Mia Simonee de Bas, geboren in 1926, wonend in Hilversum,
15041945 - 23061945

385

Plakboek met documenten over de maanden na de oorlog en het contact met Canadese
soldaten, bijgehouden door Mia Simonee de Bas, geboren in 1926, wonend in
Hilversum, 1945
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