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Stadsarchief
Het bureau R-verrichtingen
Achter deze wat mysterieuze
benaming gaat een bureau
schuil dat tijdens en ook nog
kort na de oorlog allerlei zaken afhandelde die te maken
hadden met de bezetter en de
gevolgen van de oorlog. Dit
bureau werd opgericht in
1943 en had binnen de Secretarie 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 onderwerpen is bijzonder groot. Veel
zaken hebben betrekking op
kleine ongemakken of zelfs
het leven dat ondanks de oorlog gewoon doorging, wel
door moest gaan. Ik noteerde
bijvoorbeeld de volgende onderwerpen: inleveren van radiotoestellen in 1943, be-

drijfsschade bij de firma
Pompe & Verlouw, vorderingen wegens schade toegebracht door de bezetter, geschiedschrijving in de Duitsq
taal van de steden 's-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven, door de Duitsers in 1944
gevorderde auto's, lijst van
adressen waar Poolse militairen waren ingekwartierd over
de periode februari-april 1945
enz. Op enkele privacygevoelige stukken na is het hele archief openbaar.
Ton Kappelhof
bureauhoofd archieven
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