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Het bureau R-verrichtingen 

Achter deze wat mysterieuze 

benaming gaat een bureau 

schuil dat tijdens en ook nog 

kort na de oorlog allerlei za- 

ken afhandelde die te maken 

hadden met de bezetter en de 

gevolgen van de oorlog. Dit 

bureau werd opgericht in 

1943 en had binnen de Secre- 

tarie een tamelijk zelfstandige 

positie. Ook na de bevrijding 

bleef het nog een paar jaar 

bestaan. De letter R staat 

voor 'reguliere Leistungen'. 

Het archief van dit bureau telt 

16 dozen en is onlangs door 

Mari Fraaye, Eugene Moonen 

en Peter van den Dungen 

geïnventariseerd. Het bleek 

dat er ook nog wat stukken 

tussen zaten over de Bank 

van Lening (in 1948 omgezet 

in de Volkskredietbank, thans 

Gemeentelijke Kredietbank). 

De diversiteit aan onderwer- 

pen is bijzonder groot. Veel 

zaken hebben betrekking op 

kleine ongemakken of zelfs 

het leven dat ondanks de oor- 

log gewoon doorging, wel 

door moest gaan. Ik noteerde 

bijvoorbeeld de volgende on- 

derwerpen: inleveren van ra- 

diotoestellen in 1943, be- 

drijfsschade bij de firma 

Pompe & Verlouw, vorderin- 

gen wegens schade toege- 

bracht door de bezetter, ge- 

schiedschrijving in de Duitsq 

taal van de steden 's-Herto- 

genbosch, Tilburg en Eindho- 

ven, door de Duitsers in 1944 

gevorderde auto's, lijst van 

adressen waar Poolse militai- 

ren waren ingekwartierd over 

de periode februari-april 1945 

enz. Op enkele privacygevoe- 

lige stukken na is het hele ar- 

chief openbaar. 

Ton Kappelhof 

bureauhoofd archieven 

De enige 
bank in 

die werkt u 
voor UW 
omgeving. 

Onze eigen Rahobank is een 

zelfstandige bank, die zelfstandig 

kan beslissen. 

Over rente. over leningen, 

over aan te nemen personeel, ja, 

over praktisch alles. 

Het belang van de  plaatse- 

lijke leden (onze bank is een 

coöperatie) en cliënten staat Iuerhij 

voorop. En niet een zo hoog 

mogelijke winst. 

Dat maakt 'n groot verschil 

met andere banken. Een groot 

venchil vooral in mentaliteit en 

betrokkenheid hij de plaatselijke 

gemeenschap. 

Het verschil merk je al snel 

in het persoonlijke contact. 

Onze mensen zijn direct aansprrek- 

baar en kunnen snrl I>cslissrii. 

Dat komt <Ie relatie met 

leden en c1ii;nten alleen ten goc~le. 

We kennen onze klanten dan 

ook ineestal gord. 

En mensen die je gor11 kent, 

blijf je nu eenmaal langrr 

steunen, ook als 't eens wat minder 

met ze gaat. 

Het verschil merk je o ~ i k  in 

onze betrokkenheicl hij tal van 

activiteiten in het he<lrijt~leven, van 

verenigingen en op scholen. 

Kortom, bij alles vat er om 

ons heen gebeurt. 

We weten wat er lecft en we 

helpen dan ook graag m r t  adviezen, 

bemiddeling of faciliteiten. 

Ook als het niet <>in hanbakrn gaat. 

h o r  de hand clie we 

hehhcn met rle plaatselijke grnieen- 

schap vinden we clat ren vaiiz<.IC 

s p ~ k e n d e  mak. B M  

Rabobank. Aangenaam. 

Gerrit
Rechthoek
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