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I N L E I D I N G



1. Geschiedenis van de gemeentepolitie Hengelo.

Van “RoodeRoo” tot een modern politiekorps.

Het politiekorps van Hengelo is ontstaan bij de vorming van de gemeente Hengelo op 1 mei
1802, maar het was nog geen politiekorps zoals we dat heden ten dage kennen. Het personeel
bestond slechts uit 6 “vuuropsigters”, nachtwakers met een politionele taak.

Voor 1802 was er een schout met kornuiten aanwezig. De “schotters” moesten in een eed
beloven, dat ze het gehele jaar de Woolder-, Driener- en Oeler Marke zouden beschermen
tegen schade. De “schotters” mochten ook processen verbaal opmaken. Er waren ook
“lyxcluyden” en hun taak was om ongeoorloofde aangravingen te effenen, te “lijkenen” en
zonder vergunning gebouwde hutten te slopen. Een verplichting van de markengemeenschap
was het onderhoud van de armen, maar vreemde armen waren vagebonden en werden door de
armenjager of “roode roo” verwijderd.

In 1814 kreeg Hengelo naast de nachtwakers haar eerste veldwachter. Het was Jan Walhof
een gewezen huurling van Napoleon. Naast zijn taak als politiedienaar was hij ook schilder
volgens gevonden aantekeningen over door hem uitgevoerd schilderwerk.

Aan het eind van de negentiende eeuw waren er 2 veldwachters aangesteld. Door de lage
bezoldigingen verrichtten deze veldwachters ook niet politionele taken als gemeentebode of
postbode. Naast de veldwachters waren er in 1885 ook marechaussees en een rijksveldwachter
(koningsjager)  in Hengelo gestationeerd.

In 1916 bestond het politiekorps uit 6 man politiepersoneel en 2 nachtwakers. Gezien het
aantal inwoners was dit een klein politiekorps. Daarentegen werd in de Tweede Kamer
Hengelo genoemd als voorbeeld van rust en orde.

In 1919 werd door de Commissaris van de Koningin aangedrongen op instelling van een
korps dienaren van politie. In het raadsvoorstel verzoekt het college van B&W om instelling
van een stedelijk politiekorps in verband met het ontstaan van het stedelijk karakter van de
gemeente Hengelo. Dit betekent het ontstaan van de gemeentepolitie Hengelo.

In 1921 werd de functie van veldwachter opgeheven en vervangen door agenten van politie
die onder leiding stonden van een inspecteur van politie. Het politiekorps breidde zich uit in
een overgangsperiode van gemoedelijkheid naar zakelijke afwerking. Dit bracht in 1929 veel
spanningen met zich mee, waardoor er gereorganiseerd moest worden. Er werd besloten om
naast de afdeling recherche een afdeling verkeer, vreemdelingendienst, straatdienst en een
afdeling bijzondere wetten en crisisaangelegenheden op te richten. De gemeenteraad besloot
tevens om de functie van inspecteur op te heffen en een commissaris van politie aan te stellen.

Op 15 oktober 1935 werd de commissaris van politie, dhr. C.M. van Veen aangesteld. Er
volgden tot aan 1940 nog een aantal reorganisaties. De afdeling verkeer breidde zich enorm
uit, door de vele verkeersongevallen, omdat rijkstraversen de stad Hengelo doorsneden.
Getuige ook de aanwezigheid van 2 motoren met zijspan en een nieuw politiebureau met
garages.



In het voorjaar van 1940 bestond het politiekorps uit een commissaris, hoofdinspecteur,
inspecteur, 2 adjunct-inspecteurs, 6 hoofdagenten en 42 agenten van politie. Eind 1940 waren
er 82 agenten van politie aanwezig. Het totale politiekorps telt 95 leden waaronder een aantal
administratieve krachten. Ook treden rigoureuze veranderingen in het takenpakket op en de
juridische status veranderd doordat de Duitse bezetter het gezag uitoefent. In 1941 wordt de
politie onderscheiden in een afdeling Administratie, Recherche en Distributie, Verkeer en
Straatdienst. De commissaris van politie C.W. van Veen krijgt begin 1941 opdracht om een
opgave te verstrekken van alle ingeschreven joden in het bevolkingsregister. Hij maakt er niet
veel werk van en stuurt het verzoek door aan de afdeling bevolking, zonder erop toe te zien of
het wordt uitgevoerd. Begin 1942 moet van Veen vertrekken. Tot de tijd dat er een NSB
commissaris van politie is benoemd nam Van Steenis deze functie waar. De nieuwe
commissaris van politie werd de NSB-er Johannes Antonie Wuijster. Tot aan de bevrijding
was hij commissaris van politie. Commissaris Wuijster wordt na de oorlog door Het Tribunaal
Hengelo veroordeeld tot 3 jaar internering, ontzetting kiesrecht en ontzetting om openbare
ambten te mogen bekleden.

Na de bevrijding krijgt het politiekorps te maken met schorsingen en zuiveringen. De
zuiveringscommissie adviseerde om 1 agent ontslag te verlenen voor het bijwonen van een
nazi propagandabijeenkomst. De meest beruchte politieambtenaar, opperwachtmeester Johan
Bronsema wordt tot 20 jaar cel veroordeeld. Hoofd van politie Gerard Waldkötter wordt van
de meeste blaam gezuiverd en wordt door burgemeester van der Dussen  in het openbaar
geprezen voor de betoonde moed.

Na de oorlog volgt een uitbreiding van 37 man hulppolitie voor de bewaking van de
ingerichte kampen. Het totale personeelsbestand bestaat  uit 107 politieambtenaren. De
organisatie ondergaat daarna ook weer een verandering en de werkzaamheden worden door 6
afdelingen uitgevoerd. De nieuw gevormde afdelingen zijn: Straatdienst, Verkeer, Criminele
Recherche, Politieke Recherche en Vreemdelingendienst, Economische recherche en
Administratie. Als nieuwe commissaris van de politie wordt  Gerard Waldkötter benoemd.

Tot aan 31 december 1993 blijft de gemeentepolitie van Hengelo als organisatie bestaan.
Door de wetswijziging inzake ontvlechting van de gemeentepolitie gaat de gemeentepolitie
Hengelo per 1 januari 1994 deel uit maken van de Regiopolitie Twente.

Gebruikte literatuur:

-Artikel “Van Roode Roo tot modern politiekorps” uit het Twentsch Dagblad Tubantia van 20 en 21 november 1940.

-Vree, J.P. van
Hengelo in oorlogstijd: wederwaardigheden gedurende de tweede wereldoorlog voornamelijk opgetekend uit de mond van Mr. J.A.H.J.
van der Dussen, burgemeester van Hengelo in de periode 1937-1951.
Hengelo: Stichting bevrijdingsfeesten Hengelo, 1985, 204p.

-Wennekes, W. & Broekmans, T.
Het boek van Hengelo 1802-2002: kroniek van een industriestad.
Hengelo: Boekhandel Broekhuis, 2002, 306p.

-Schenkel, M.J.
De Twentse Paradox: de lotgevallen van de joodse bevolking van Hengelo en Enschede tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Zutphen: Walburg Pers,  september 2003, 159p.

Illustratie:

Foto omslag: “Politiekorps Hengelo aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog”
Bron: Fotoarchief Oald Hengel



2. Geschiedenis van het archief.

Het geïnventariseerde archief beslaat de periode 1939 - 1946. Van voor en na de periode zijn
archiefstukken aanwezig die toch opgenomen zijn in het archief, omdat deze een directe
relatie hebben met de geïnventariseerde periode. Overige archiefstukken van voor en na de
periode zijn teruggeplaatst in het archief van de politie uit die periode waar een duidelijke c.q.
directe relatie mee was.

Het oudste archiefstuk dateert van 1935 en betreft een band bekendmakingen van bijzondere
orders, inv.nr. 89. Het meest recente archiefstuk dateert van 1948 en betreft verslagen van een
bespreking met directeur F.G. Stork over onderzoek naar zijn ervaringen met de april / mei
staking 1943, inv.nr. 334. Het archief beslaat 5,5 m1 en verkeert in een redelijke materiële
staat.

Het archief is niet compleet als gevolg van verschillende onderzoeken die na de oorlog (o.a.
april / mei staking) plaats vonden. Een en ander valt te herleiden uit aantekeningen waaruit
tevens blijkt, dat er stukken bij de voorloper van het NIOD zijn achtergebleven. Voorts heeft
in het begin van de oorlog een noodvernietiging plaatsgevonden op 10 mei 1940 van de
vreemdelingenadministratie. Ook werd in de archiefstukken vermeld dat de archieven van de
plaatselijke NSB in de kelder van het politiebureau zijn opgeslagen; deze zijn door de
gemeentearchivaris echter niet aangetroffen.

Het archief was in de ogen van de commissaris in 1941 ondoelmatig, onvoldoende en
verouderd en hij verzocht de chef van de Afdeling Registratuur een onderzoek in te stellen.
Uit het onderzoek bleek dat het archief chronologisch  is geordend. Doordat op chronologie is
opgeborgen gaf het bij terugzoeken grote problemen, omdat een datum dikwijls niet bekend
is. Het voorstel was om het archief te gaan ordenen volgens het dossierstelsel op grondslag
van de code van de VNG. Hierdoor ontstond dan ook de mogelijkheid om dossiers, die een
korte tijd bewaard dienen te worden, te vernietigen. Op 30 september 1941 heeft het college
van Burgemeester en Wethouders goedgevonden dat het archief geherstructureerd werd door
middel van dossiervorming op grondslag  van de VNG code vanaf 1 januari 1941. Het is
tijdens de bewerking gebleken dat het archief van voor 1941 ook is geherstructureerd.



3. Verantwoording van de inventarisatie.

Bij de inventarisatie van het politiearchief is de aangebrachte “oude orde” zoveel mogelijk in
stand gehouden.

Bij deze archiefinventaris is een hoofdindeling gemaakt naar stukken van algemene aard en
stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Bij de stukken betreffende bijzondere
onderwerpen is het schema van de basisarchiefcode VNG als leidraad gebruikt.

Tijdens de inventarisatie is er veel zorg besteed aan de materiële verzorging van het archief.
Het archief is ontdaan van alle ijzerwaar en verpakt in zuurvrije omslagen en vervolgens
opgenomen in de zuurvrije archiefdozen.

Het politiearchief stond voor de inventarisatie ook al in de archiefbewaarplaats van Hengelo
en er was een beperking gesteld aan de openbaarheid: 50 jaar in plaats van 20 jaar. Na de
inventarisatie wordt het politiearchief teruggeplaatst in de archiefbewaarplaats zonder
beperkende bepalingen. Dit houdt in, dat alle archiefstukken uit dit archief openbaar zijn.

De opmaak van de inventaris sluit aan bij de huisstijl van het gemeentearchief Hengelo.

De beschrijvende inventaris van het archief van de gemeentepolitie Hengelo (1935) 1939 –
1946 (1948) werd gemaakt in kader van de opleiding Voorgezette Vorming Archiefvorming
(V.V.A.) (2003-1) onder mentorschap van dhr. C.W.B. Bakker van het gemeentearchief
Hengelo.

Hengelo: 1 november 2003, P. Faber



4. Aanwijzingen voor de onderzoeker

In dit geïnventariseerde archief vindt u gegevens met betrekking tot de dagelijkse gang van
zaken bij de gemeentepolitie van Hengelo in de tijd van mobilisatie, bezetting en korte
periode na de bevrijding. Van eerdere raadplegingen van het archief is gebleken, dat de
belangrijkste archiefonderdelen in dit archief zijn, de jodenvervolging en de april / mei
staking van 1943. De overige archiefonderdelen zijn zeker ook waardevol.

De stukken met betrekking de jodenvervolging in Hengelo zijn gedetailleerd beschreven en
vindt u onder paragraaf  2.1.4. inv. nrs. 178 - 210.

De stukken met betrekking tot de april / mei staking in Hengelo zijn niet compleet. De
stukken vindt u onder paragraaf  2.5. inv. nrs. 326, 327, 330, 331, 333 en 334.

Aanverwante archieven zijn eventueel te raadplegen via het NIOD te Amsterdam, het
Nationaal Archief te Den Haag en het Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle.



INVENTARIS



INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTEPOLITIE HENGELO (1935)
1939-1946 (1948)

I – STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.

  1. Dagrapporten.

1-53 Dagrapporten van de Inspecteur van Dienst,
1939 – 1946, 53 pakken

1 1939 januari
2 1939 februari
3 1939 maart
4 1939 april
5 1939 mei
6 1939 juni
7 1939 juli
8 1939 augustus
9 1939 september
10 1939 oktober
11 1939 november
12 1939 december
13 1940 januari
14 1940 februari
15 1940 maart
16 1940 april
17 1940 mei
18 1940 juni
19 1940 juli
20 1940 augustus
21 1940 september
22 1940 oktober
23 1940 november
24 1940 december
25 1941 januari
26 1941 februari
27 1941 maart
28 1941 april
29 1941 mei – juni
30 1941 juli – augustus
31 1941 september – oktober
32 1941 november – december



33 1942 januari – februari
34 1942 maart – april
35 1942 mei – juni
36 1942 juli – september
37 1942 oktober – december
38 1943 januari – maart
39 1943 april – juni
40 1943 juli – september
41 1943 oktober – december
42 1944 januari – maart
43 1944 april – juni
44 1944 juli – september
45 1944 oktober – december
46 1945 januari – maart
47 1945 april – juni
48 1945 juli – september
49 1945 oktober – december
50 1946 januari – maart
51 1946 april – juni
52 1946 juli – september
53 1946 oktober – december

54 Dagrapporten van agenten,
1941 mei 1 – oktober 9, 1 pak
N.B. Er ontbreken enkele dagrapporten.

2. Rechercheregisters.

55-67 Registers van aangiften bij de Recherche,
1941  – 1945, 13 banden
N.B. De registers uit de periode 1942 juni 26 – 1943 december 30 ontbreken.

55               1941 maart 25 – 1941 september 14
56               1941 september 14 – 1942 februari 3
57               1942 februari 4 – 1942 maart 21
58               1942 maart 21 – 1942 juni 25
59               1943 december 31 – 1944 februari 4
60               1944 februari 4 – 1944 maart 21
61               1944 maart 21 – 1944 mei 5
62               1944 mei 6 – 1944 juni 20
63               1944 juni 20 – 1944 augustus 8
64               1944 augustus 9 - 1944 oktober 2
65               1944 oktober 2 – 1944 november 24
66               1944 november 24 – 1944 december 22
67               1944 december 22 – 1945 februari 22



II – STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.

1. Organisme.

1.1. Betrekkingen tot andere organisaties en personen.

68  Stukken betreffende besprekingen met de waarnemend gewestelijk
politiepresident gewest Hengelo, 1944-1945, 1 omslag

69               Stukken betreffende schorsingsbesluit gericht aan de heer Ir. J.L.Th. Groneman
                   als burgemeester van Hengelo, 1945, 1 omslag

1.2. Benodigdheden en hulpmiddelen voor uitoefening van de dienst.

70               Stukken betreffende aanschaf uniformen voor politiepersoneel, 1940-1941,
                   1 omslag

71               Stukken betreffende bewapening en aanschaf van munitie, 1940-1941, 1 omslag

72               Stukken betreffende aanschaf van voertuigen, rijwielen en  rijwielbanden,
                   1940-1944,  1 omslag

73               Stukken betreffende abonnementen en lidmaatschappen, 1941-1945, 1 omslag

74               Stukken betreffende aanschaf van zaklantaarns en horloges, 1941-1946,
                   1 omslag

75               Stukken betreffende aanschaf van rijksspeurhonden, 1942-1945, 1 omslag

1.3. Organisatie van de administratieve dienst.

76              Brief van de politiecommissaris met reactie op wijzigingen van de verordening
gemeentepolitie 1939, 4 december 1939; afschrift, 1 stuk

77               Rapporten en statistieken van de werkzaamheden, samenstelling en
                   resultaten van de organisatie over de periode 1939-1943, 1940-1944,
                   1 omslag

N.B. zie ook paragraaf 1.4.

78 Circulaires van ministeries, provincie en de burgemeester over algemene
dienstvoorschriften, 1940-1944,  1 omslag



79  Stukken betreffende het corresponderen in het Duits met de Duitse instanties,
1940-1945,  1 omslag

80               Stukken betreffende de telling van dienststukken, 1941-1944, 1 omslag

81               Circulaires betreffende uitvoering van dienstcorrespondentie, 1941-1946,
                   1 omslag

82               Stukken betreffende verstrekken van inlichtingen uit de dienstvoorschriften
                   aan derden, 1941-1946, 1 omslag

83               Rapporten betreffende klachten en kritiek op de uitoefening van de dienst,
                   1943, 1 omslag

84               Stukken betreffende reorganisatie van het Nederlands Algemeen Politieblad en
                   de uitvoering daarvan, 1943-1945, 1 omslag

85               Stukken betreffende instelling van en uitvoering door een koeriersdienst,
                   1944-1945, 1 omslag

86 Rapporten betreffende in bewaring zijnde administraties van Duitse instanties,
1945, 1 omslag

1.4. Organisatie van de geüniformeerde dienst.

87-88          Bekendmakingen algemene dienstorders nummers 1 - 6, 1941-1945,
2 omslagen

87               1941-1942
N.B. Order nummer 2 ontbreekt.

88               1945
N.B. Orders nummer 2 - 5 ontbreken.

89-94          Bekendmakingen bijzondere dienstorders, 1935-1946, 2 pakken,
                    4 banden

89               1935 december 17 – 1941 mei 8
90               1941 mei 12 – 1941 december 31
91               1942
92               1943
93               1944, 1 pak
94               1945 april 1 – 1946 december 31, 1 pak



1.5. Personeel

1.5.1 Verhouding tussen het personeel en het orgaan.

95               Stukken betreffende gelijkstelling in rangen van de Rijkspolitie en
                   Gemeentepolitie, 1940-1941, 1 omslag

96               Brief over het vermelden van onbezoldigd Rijksveldwachter op
                   persoonbewijs, 1941; afschrift,  2 stukken

97               Stukken betreffende politie vakorganisaties, 1941-1945, 1 omslag

98               Stukken betreffende Vrijwillige Hulppolitie en de zuivering daarvan,
                   1941-1945, 1 omslag
                   N.B. Is in 1944 opgeheven en opgegaan in de Landwacht.

99               Stukken betreffende Arbeidseinsatz politiepersoneel voor Duitsland,
                   1942-1944, 1 omslag

100             Stukken betreffende de Landwacht Nederland, 1944, 1 omslag

101             Stukken betreffende het personeel van de Politieke Recherche Afdeling,
                   1945-1947, 1 omslag

1.5.2. Begin, vervulling en beëindiging van de dienstbetrekking.

102             Stukken betreffende afstamming van het personeel van geheel of gedeeltelijk
                   joodse origine, 1941-1944,1 omslag

103             Stukken betreffende benoemingen bij de politie, 1941-1946, 1 omslag

104             Stukken betreffende aanstelling van onbezoldigde Rijksveldwachters en
                   Gemeenteveldwachters, 1941-1946, 1 omslag

105             Stukken betreffende beëindiging van het dienstverband, 1943-1945, 1 omslag

1.5.3. Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel.

  
106             Stukken betreffende opkomstplicht bij een eventuele mobilisatie, 1939-1940,
                   1 omslag

107             Stukken betreffende het brengen van groetplicht en andere omgangsvormen
                   door politieambtenaren, 1940-1944, 1 omslag



108             Circulaires over dragen van insignes of van onderscheidingstekens,
                   1940-1944,  1 omslag

109             Circulaires over verboden lidmaatschappen politiepersoneel,
                   1940-1944,  5 stukken

110-111      Instructies voor het personeel van hogere instanties voor uitoefening van
                   werkzaamheden, 1940-1946, 1 pak, 4 stukken

110               Instructies van hogere instanties, 1940-1946, 1 pak

111               Instructies van gemeentebestuur Hengelo, 1943-1946, 4 stukken

112             Circulaires betreffende alarmering personeel via radiodistributiedienst,
                   1941, 2 stukken

113             Nota betreffende samenstelling commissie strafoplegging dienaren
                   van politie, 26 augustus 1941; afschrift, 1 stuk

114             Stukken betreffende lidmaatschap van Nationaal Socialistische Beweging,
                   Nederlands Arbeids Front en SS, 1941-1943, 1 omslag

115             Stukken betreffende lidmaatschap “Kameraadschapsbond” van de
                   Nederlandse Politie, 1941-1945, 1 omslag

116             Stukken betreffende ziekteverzuim, 1942-1943, 1 omslag

117             Stukken betreffende legitimatiebewijzen voor politiepersoneel, 1942-1946,
                   1 omslag

118             Stukken betreffende het opleggen van disciplinaire straffen, 1943-1945,
                   1 omslag

119             Stukken betreffende eisen aan lichamelijke geschiktheid en geestelijke
                   gesteldheid, 1945-1946, 1 omslag

120-121 Instructies voor het personeel in verband met koninklijk bezoek, 1945-1946,
 1 stuk, 2 stukken

120               H.K.H. Prinses Juliana op 17 november 1945, 1945. 1 stuk

121                Hare Majesteit de Koningin Wilhelmina op 9 augustus 1946,
1946, 2 stukken

122             Stukken betreffende schorsing en staking politiepersoneel in het kader
                   van zuivering, 1945-1946, 1 omslag
                   N.B. Bevat tevens uitreiking van stukken aan personeel Gewestelijk

Arbeidsbureau Enschede.



123 Stukken betreffende rechtsherstel en zuivering van het personeel, 1945-1946,
1 omslag

124             Stukken betreffende gedragingen van (niet in dienst zijnd) politiepersoneel
                   bij bezoeken aan openbare vermakelijkheden in politie-uniform, 1946,
                   1 omslag

1.5.4. Personeelsformatie; ambtelijke bevoegdheden.

125             Stukken betreffende uitbreiding van het politiekorps, 1939-1941, 1 pak

126             Stukken betreffende de sterkte van het politiekorps, 1940-1945, 1 omslag

127 Lijst van personeel bij de gemeentepolitie per januari 1943, 1943, 2 stukken,
met bijlage

128-129      Stukken betreffende detachering politiepersoneel bij het politiekorps Hengelo,
                   1943-1945, 2 pakken

128             1943-1944

129             1944-1945,

130              Brief betreffende detachering politiepersoneel naar Oldenzaal in verband met
                    bominslag, 13 april 1944, 1 stuk

131              Stukken betreffende het beschikbaar stellen van rechercheurs ten behoeve van
bureau Nationale Veiligheid, 1945, 1 omslag

132  Rapportage opgave sterkte van het politiekorps, mei 1945-1946;
afschriften, 1 omslag

133              Stukken betreffende ambtelijke bevoegdheden, 1945-1946, 1 omslag

134              Staten met opgave mutaties politiepersoneel aan de Directeur
van Politie te Arnhem, 1945-1947; afschriften, 1 omslag

1.5.5. Rechten van het personeel.

135              Stukken betreffende bezoldiging, 1940-1941, 1 omslag

136              Stukken betreffende extra rantsoenen voor het politiepersoneel,
1941-1945,  1 pak

137              Stukken betreffende vergoeding voor overwerk, 1942,  1 omslag



138              Stukken betreffende huisvesting personeel, 1942-1944, 1 omslag

139  Stukken betreffende ouderdomspensioen, weduwenpensioen en
wezenpensioen, 1942-1945, 1 omslag

140              Stukken betreffende afstempeling van distributiekaarten politiepersoneel
geboren in de periode 1 januari 1917 tot en met 31 december 1924, 1943,
1 omslag

1.5.6. Gezondheid en veiligheid van het personeel.

141              Stukken betreffende sportbeoefening politie, 1940-1941, 1 omslag

142 Stukken betreffende oprichting Hengelose Politie Sport Vereniging,
1940-1946, 1 omslag
N.B. Is in 1945 opgeheven en vervangen door Hengelose Politie
Personeels Vereniging.

143              Stukken betreffende lichamelijke en geestelijke ontspanning van het
                    personeel, 1941-1946, 1 omslag

144              Stukken betreffende verzekering tegen ongelukken en ziekte van
personeel bij de Nederlands Politie Ziekenfonds, 1942-1946, 1 omslag

145              Stukken betreffende röntgendoorlichting, 1944, 1 omslag

146              Circulaire betreffende de Arbeidscontroledienst, 14 augustus1944,
 1944; afschrift, 1 stuk

147              Stukken betreffende geneeskundig onderzoek ziek personeel door
                    een Duitse arts, 1945, 1 omslag

1.5.7. Opleidingen; ereblijken.

148              Stukken betreffende opleiding personeel, 1941-1945, 1 pak

149 Stukken betreffende bevordering van de algemene en intellectuele
ontwikkeling van het personeel, 1941-1945, 1 pak

150              Stukken betreffende ereblijken voor en door het personeel, 1942-1946,
1 omslag

151              Processen-verbaal betreffende niet aanwezig zijn van politieambtenaren
                    bij bijeenkomst Nederlandse Volksdienst op 9 december 1943,
                    1943, 1 omslag



2. De taak van het orgaan.

2.1. Openbare Orde en Openbare Veiligheid.

2.1.1. Maatregelen met betrekking tot vrijheidsrechten van woord en
geschrift.

152              Circulaires betreffende verspreiding van drukwerk,
1940-1945, 1 omslag

153              Rapporten betreffende vernieling van aanplakkingen, 1941-1943, 1 omslag

154  Stukken betreffende vergunningen voor het aanplakken affiches met een politieke
strekking, 1941-1945, 1 pak

155  Rapporten en processen-verbaal betreffende aanzet tot verzet tegen onder andere
jodenvervolging, arbeitseinsatz, meldingsplicht en dergelijke tegen de Duitse
autoriteiten, 1941-1945, 1 pak
N.B. Bevat tevens enkele pamfletten.

2.1.2. Maatregelen met betrekking tot vrijheidsrechten van vereniging en
vergadering.

156             Circulaires betreffende voorschriften en bekendmakingen voor het houden van
vergaderingen, 1940-1945, 1 omslag

157              Lijsten van bestuursleden van politieke partijen van voor 10 mei 1940 in de
gemeente Hengelo, 1941, 2 stukken

158             Circulaires betreffende nagaan bij oprichting van verenigingen of bestuurders van
joodse origine zijn, 1941, 2 stukken

159             Stukken betreffende vernietiging van archiefbescheiden van de Vrijmetselaarsloge
c.a. te Hengelo, 1941, 1 omslag

160 Stukken betreffende de ontbinding van politieke partijen en inbeslagname van
hun bezittingen, 1941-1942, 1 omslag

161 Stukken betreffende naamswijzigingen van verenigingen en stichtingen,
1941-1942, 1 omslag

162              Vergunningen betreffende houden van vergaderingen en bijeenkomsten,
1941-1942, 1 pak

163 Stukken betreffende ontbinding van verenigingen, 1941-1943, 1 omslag



164 Stukken betreffende liquidatie van verenigingen en instellingen, 1941-1945,
1 omslag

165              Stukken betreffende oprichting en wijziging van statuten van verenigingen,
                    1941-1946, 1 pak

166 Stukken betreffende controle op politieke vergaderingen en bijeenkomsten,
1941-1946, 1 omslag

167 Stukken betreffende aanmelding van kerkelijke genootschappen, 1942,
1 omslag

168              Lijst van gezelligheidsverenigingen, amusementsverenigingen en
                    oranjeverenigingen, 1942, 1 omslag

169 Rapport betreffende openluchtmeeting van de communistische groepering
“Vrienden van de Waarheid” op 18 augustus 1945,  1945, 1 omslag

170              Lijst van te Hengelo bestaande kiesverenigingen met namen van bestuursleden,
1946, 3 stukken, met bijlagen

2.1.3. Maatregelen met betrekking tot wapenen en munitie.

171              Stukken betreffende onderzoek naar machtiging tot voorhanden hebben van
een vuurwapen, 1941, 1 omslag

172 Formulieren betreffende opgaven van aankoop wapenen en munitie,
 1941-1943; afschriften, 1 pak

173  Stukken betreffende vergunning van aanvragen ten behoeve van
wapenhandelaren, 1941-1944, 1 omslag

174 Stukken betreffende aanvragen van de N.V. Koninklijke Nederlandse
 Zoutindustrie voor het hebben van springstoffen, 1941-1944, 1 omslag

175 Stukken betreffende vervoer van springstoffen, 1941-1944, 1 omslag

176 Stukken betreffende het hebben en houden van wapenen, 1941-1945,
1 omslag

177 Vergunning voor het hebben van springstoffen ten behoeve van de
wederopbouw, 13 juli 1945, 1 stuk



2.1.4. Maatregelen tegen joodse ingezetenen.

178             Circulaires betreffende het opleggen van beperkingen bij het verhuizen van
joden, 1941, 3 stukken

179 Brief van de Sicherheitspolizei Enschede betreffende meldingsplicht van
joden, 21 januari 1941, 2 stukken, met bijlage

180              Stukken betreffende inlevering van radiotoestellen door joden, 1941, 1 pak

181 Brief betreffende onderzoek naar het van joodse origine zijn van
bestuurders van verenigingen, 1 mei 1941,  1 stuk

182 Rapport betreffende onderzoek naar joden welke zonder vergunning
hun verblijfplaats verlaten hebben, 1941-1942, 1 omslag

183 Circulaires en stukken betreffende het tegengaan van optreden van joden
in het openbaar, 1941-1942, 1 omslag

184 Rapporten betreffende liquidatie van joodse bedrijven,
1941-1944, 1 omslag

185 Stukken betreffende individuele aangelegenheden inzake maatregelen
tegen joden, 1941-1945, 1 omslag

186 Lijst van aanwezige joden in Hengelo, [ 1942 ], 1 omslag

187 Stukken betreffende inlevering van rijwielen door joden, 1942, 1 pak

188 Stukken betreffende uitgaansbeperking voor joden van 20.00 uur tot
4.00 uur, 1942, 1 omslag

189 Rapporten betreffende onderzoek naar het spelen van joodse kinderen
met niet-joodse kinderen, 1942, 1 omslag

190 Stukken betreffende ontslag als dokter assistente van L.R. Weintraub,
1942, 1 omslag

191 Rapporten betreffende het betreden van joden van winkels buiten de
vastgestelde tijden, 1942, 3 stukken

192 Stukken betreffende opsporing van joden die geen gevolg hebben gegeven
aan oproeping tot te werkstelling in een Nederlands werkverruimingskamp,
1942, 1 omslag

193 Rapporten betreffende arrestatie van joden gehuisvest in een bosje te
Twekkelo, 1942,  2 stukken

194 Stukken betreffende woningen van gedeporteerde joden, 1942, 1 omslag



195 Rapporten betreffende verhuur woning aan dokter Frank, 1942;
afschriften,  4 stukken

196              Stukken betreffende de arrestatie van buitenlandse joden, 1942,
1 omslag

197 Rapporten betreffende aangehouden en overgebrachte joden welke op 3
oktober op transport zijn gesteld door de Sicherheitspolizei, 1942,
3 stukken
N.B. Bevat 2 uitzonderingsgevallen.

198 Circulaire betreffende het gevolg geven aan opdrachten van Duitse instanties
tot arrestatie, transport en voorgeleiding joden e.a. door de gemeentepolitie,
1942; afschrift, 1 stuk

199 Rapporten betreffende woningen welke “open” jodenzaken zijn, en geen
beheerder hebben, 1942, 2 stukken

200             Stukken betreffende de arrestatie en deportatie van joden op 16 november
1942, 1942, 1 omslag

201 Rapport betreffende het verblijf van joden in ziekenhuizen of in een inrichting,
28 november 1942,  1 stuk

202 Stukken betreffende het dragen van een jodenster, 1942-1944, 1 omslag

203 Stukken betreffende de opsporing, aanhouding  en voorgeleiding
van ondergedoken joden, 1942-1944, 1 omslag
N.B. Met ook een handgeschreven lijst van aangehouden ondergedoken
joden in mei 1943.

204 Stukken betreffende vervoer en opslag van joodse inboedels, 1942-1944,
1 omslag

205 Stukken betreffende het verstrekken van distributiebescheiden ten behoeve
van joden, 1943, 1 omslag

206 Stukken betreffende deportatie van joden naar de kampen Vught en Westerbork,
april 1943, 1 omslag
N.B. Met lijsten van joden die zich wel en niet gemeld hebben.

207  Circulaire betreffende het belemmeren van vluchten van joden,
12 juli 1943; afschrift, 1 stuk

208 Circulaire betreffende aanwijzingen voor optreden tegen joden die vrijgesteld
zijn tot dragen jodenster, 7 september 1943; afschrift, 1 stuk

209              Brief betreffende het eventueel vorderen van de synagoge, 3 december 1943;
afschrift, 1 stuk



210 Rapport betreffend vermissing van goederen van M. Bongard,
 11 augustus 1945; afschrift, 1 omslag

2.1.5. Inbeslagneming en beheer van goederen.

211              Stukken betreffende inbeslagneming van zendinstallaties voor draadloze
telegrafie en handleidingen, 1940, 1 omslag

212 Circulaires betreffende controle op rijwielen afkomstig uit de voorraden van de
Nederlandse Weermacht, 14 december 1940; afschriften, 2 stukken

213  Stukken betreffende tegengaan van gebruik Nederlandse vlag, 1940-1941,
1 omslag

214 Stukken betreffende het verwijderen van en in het bezit hebben van afbeeldingen
c.a. van het Oranje Nassau, 1940-1943, 1 omslag

215 Stukken betreffende inlevering van auto’s en vrachtauto’s, 1940-1944, 1 omslag

216 Circulaires betreffende vordering motorrijtuigen, 1941; afschriften, 3 stukken

217 Stukken betreffende inbeslagneming van radiotoestellen van handelaren, 1941,
1 omslag

218 Stukken betreffende inlevering en verbod op dragen kleding van de
voormalige opbouwdienst, 1941, 1 omslag

219 Stukken betreffende inbeslagneming van boeken, 1941, 1 omslag

220 Stukken betreffende inbeslagneming van luchtfoto’s en foto’s van buitenlandse
 vliegtuigen, 1941, 1 omslag

221 Circulaires betreffende inbeslagnemingen goederen en voorwerpen, 1941-1945,
1 omslag

222-225 Stukken betreffende inbeslagnemingen goederen en voorwerpen, 1941-1946,
4 pakken

222 1941-1942

223 1943

224 1944-1945

225 1946

226 Stukken betreffende inbeslagneming van radiotoestellen in auto’s, 1941-1947,
1 omslag



227 Lijst van luistervergunningen voor radiotoestellen, [1943], 1 pak

228 Lijst van ingeleverde radiotoestellen en onderdelen, [1943], 1 pak

229             Circulaires betreffende inlevering van radiotoestellen, 1943-1944, 1 omslag

230 Stukken betreffende verzoeken om teruggave van ingeleverde radiotoestellen,
1943-1944, 1 omslag

231 Stukken betreffende in beslag genomen, ingeleverde en teruggegeven
radiotoestellen, 1943-1946, 1 pak
N.B. Zie ook inv. nr. 180

232 Stukken betreffende inbeslagnemingen door de Duitse Wehrmacht inzake
rijwielen, motorvoertuigen etc., 1942-1945, 1 pak

233 Processen verbaal van inbeslagneming van vulkaniseerapparaten, 1943, 1 omslag

234 Stukken betreffende onrechtmatige vorderingen c.q. diefstal door Duitse
militairen en Landwacht, 1944-1945, 1 pak

235              Stukken betreffende in beslag genomen rijwielen in gebruik bij de politie
Hengelo, april - juni1945, 1 omslag

236              Stukken betreffende inlevering en inbeslagneming van militaire goederen,
1945-1946, 1 omslag

2.1.6. Verstrekken van inlichtingen over personen.

237 Lijsten opgave van vreemdelingen in de gemeente Hengelo per 7 juni 1940,
1940; afschriften, 1 omslag

238             Circulaires betreffende het tegengaan van verspreiden van valse geruchten,
1941-1942, 1 omslag

239-240 Stukken betreffende onderzoeken naar politieke en of criminele antecedenten van
personen op verzoek van Duitse instanties, 1941-1945, 2 pakken

239 A t/m L

240 M t/m Z

241 Stukken betreffende verzoeken van de Procureur Generaal om inlichtingen
omtrent personen, 1942-1944, 1 omslag



242-243      Stukken betreffende inlichtingen over strafbladen van cursisten
van de Ausbildungswerkstatt bij de vliegtuigfabriek Fokker te Hengelo,
1942-1944, 2 pakken

242 24 april 1942 –  26 maart1943

243 3 april 1943 – 10 februari 1944

244 Aanmeldingsverordening voor personen die zich langer dan 24 uur ophouden in
Hengelo, 1943,  1 omslag

245 Stukken betreffende inlichtingen omtrent bestrijding van heling, 1943, 1 omslag

246              Stukken betreffende inlichtingen met betrekking tot strafbladen van personeel
van de Landwacht, 1943-1945, 1 omslag

247 Stukken betreffende opgave van in hotels en pensions aangetroffen Rijksduitsers,
26 mei 1944  – 3 oktober 1944,  1 omslag

248 Lijsten van politiek onbetrouwbare personen en instellingen, 1945, 1 omslag

249              Stukken betreffende opsporing van personen op verzoek van de Militaire
Commissaris voor Overijssel te Zwolle, 1945,  1 omslag

250 Stukken betreffende verklaringen omtrent politieke en economische
betrouwbaarheid van personen, april - juni 1945,  1 pak

251              Stukken betreffende onderzoeken door de Politieke Opsporing  Dienst (P.O.D.)
 naar politieke en of criminele antecedenten van personen op verzoek van
 particulieren en instellingen, april 1945  – juli 1946, 1 pak

252              Stukken betreffende onderzoeken door de Politieke Opsporing  Dienst (P.O.D.)
 naar politieke en of criminele antecedenten van personen op verzoek van het
 militaire gezag, juni 1945  –  januari 1946, 1 pak

2.1.7. Handhaving openbare orde en openbare veiligheid.

253-254      Rapporten betreffende openbare orde en rust, 1940-1942, 2 omslagen

253 Rapporten aan de Procureur Generaal te Arnhem, 1940-1942

254 Rapporten aan de Officier van Justitie te Almelo, 1940-1942

255 Stukken betreffende voorschriften in verband met handhaven openbare orde
tijdens bijzondere dagen, 1940-1942, 1 omslag
N.B. Onder andere uitingen van aanhankelijkheid huis Oranje Nassau.



256              Rapporten betreffende conflicten tussen Duitse militairen en burgers,
1941, 1 omslag

257              Rapporten aan de Burgemeester betreffende toestanden en stemmingsbeelden
                    in Hengelo, 1941, 1 omslag
                    N.B. Niet compleet.

258   Stukken betreffende gevorderde hulp aan de Duitse bezetter voor bewaking
van objecten en dergelijke, 1941-1944, 1 pak

259 Stukken betreffende afkondiging uitzonderingstoestand, 1944, 1 omslag

260              Stukken betreffende besprekingen over luchtbescherming met de
              Gewestelijk Politiecommandeur te Arnhem, 1944, 1 omslag

261 Proces-verbaal betreffende onderzoek naar vermoedelijk communistische
actie in politieke gevangenkamp, 1945, 1 omslag

262              Rapporten betreffende de algemene toestand in Hengelo, 15 april 1945 –
              31 december 1947, 1 pak

2.1.8. Zaakbeschadiging; vandalisme.

263             Stukken betreffende diefstal van N.S.B.-borden, 1941, 1 omslag

264 Circulaire van de Procureur Generaal te Arnhem betreffende opgaven van
zaakbeschadigingen uit politieke motieven, 1941 december 23; afschrift,
1 stuk

265 Stukken betreffende beschadigingen aan gemeentelijke eigendommen door
derden, 1941-1942, 1 omslag

266 Circulaires betreffende inwerpen van ruiten in verband met politieke motieven,
1941-1943, 1 omslag

267 Rapporten betreffende vandalisme door de jeugd, 1941-1945, 1 omslag

268 Rapporten betreffende beschadigingen aan eigendommen van derden,
1941-1945, 1 omslag

269 Proces-verbaal betreffende inbeslagneming van oproepen voor graafwerk
voor de Duitse Wehrmacht, 14 maart 1945; afschrift,  1 stuk

270 Stukken betreffende overval op afdeling Bevolking op 16 maart 1945,
1945, 1 omslag

271 Stukken betreffende vergoedingen van schade aangebracht door geallieerde
militairen, 1945-1947,  1 pak



2.1.9.  Bewaking van gebouwen; bewakingsdiensten.

272 Stukken betreffende uitvoering van kabelwacht voor de Duitse Wehrmacht,
1941-1943, 1 pak

273 Stukken betreffende toezicht en bewaking van gebouwen, 1942, 1 omslag

274 Stukken betreffende aanstelling, uitvoering werkzaamheden en ontslag van
bewakers van bewakingsdienst tegen sabotage, 1942-1945, 1 pak

275 Stukken betreffende opgave van vrijwilligers voor bewakingsdiensten tegen
sabotage, 1943, 1 omslag

276 Circulaires betreffende instelling van een bewakingsdienst tegen sabotage,
1943-1944, 1 omslag

277             Stukken betreffende te bewaken objecten door bewakingsdienst tegen
sabotage, 1943-1944,  1 omslag

278 Stukken betreffende inzet van politie en landwacht ter bescherming van
vitale bedrijven tegen sabotage, 1944-1945,  1 omslag

2.1.10. Bekendmakingen van voor en na de bevrijding.

279 Bekendmakingen publicatiebladen van het Militair gezag, 19 september 1944 –
                    25 juli 1945, 1 omslag

280  Bekendmakingen van burgemeester, provincies, ministeries en rijksbureaus van
na de bevrijding, 1945, 1 pak
N.B. Zie ook bekendmaking van burgemeester bij inv. nr. 359

2.2.    Openbare Gezondheid; begraven, begraafplaatsen.

281 Reglement wijziging van openstelling van de algemene begraafplaats aan
de Oldenzaalsestraat, 4 september 1941; afschrift, 1 stuk

282 Stukken betreffende opgraving en overbrenging van lijken, 1942-1946,
1 omslag

283 Stukken betreffende vervoer van lijken, 1944, 1 omslag

284 Stukken betreffende begraving van onbekenden, 1944-1946, 1 omslag

285 Stukken betreffende graven van geallieerde militairen op de algemene
begraafplaats, 1945-1946, 1 omslag



2.3.     Verkeer en vervoer.

286 Circulaires betreffende beschadigingen Duitse verkeersborden, 1940-1941,
1 omslag

287 Circulaires betreffende verkeersregelgeving, 1940-1942, 2 stukken

288 Stukken betreffende ophoklijsten van postduiven en sierduiven, 1941-1942,
1 pak

289 Stukken betreffende het houden van duiven, 1941-1944, 1 omslag

290 Stukken betreffende schade aan leidingen en verlichting, 1941-1945, 1 omslag

291 Stukken betreffende opgave verkeersongevallen, 1941-1945, 1 omslag

292 Stukken betreffende beperking gebruik van personenauto’s, 1942-1944,
 1 omslag

N.B. Zie ook inbeslagneming van auto’s inv. nrs. 215, 216 en 232

2.4. Industrie, distributie en handel.

293 Stukken betreffende sluiting van motorbrandstofaftapinrichtingen, 1941,
1 omslag

294 Stukken betreffende overtreding van het prijsbeheersingbesluit, 1941, 1 omslag

295 Rapporten aan de Beauftragte des Reichskommissars für Provinz Overijssel
en de burgemeester betreffende aanvoer van levensmiddelen, 1941-1942;
afschriften, 1 omslag

296 Stukken betreffende handel in distributiebescheiden, 1941-1942, 1 omslag

297 Rapporten betreffende vermissing distributiewaren en distributiebescheiden,
1941-1943,  1 omslag

298 Stukken betreffende distributie van textielgoederen en schoenen, 1941-1943,
1 omslag

299 Rapporten betreffende vermissing van aardappelkaarten 1941-1944, 1 omslag

300 Rapporten betreffende vermissing van broodbonnen en diefstal van brood,
1941-1946, 1 omslag

301 Stukken betreffende overtredingen met betrekking tot distributievoorschriften,
1941-1946, 1 omslag



302 Lijsten van distributieambtenaren werkzaam op het distributiekringbureau te
 Hengelo, 1942, 3 stukken

303              Rapport betreffende opgave personeelssterkte van de industriële bedrijven,
1942, 1 omslag

304 Stukken betreffende overtredingen van de crisis bloemkwekerijbesluit,
1942-1943, 1 omslag

305 Stukken betreffende sluiting van bedrijven, 1942-1944, 1 omslag

306 Rapporten betreffende vermissing van groentebonnen en fruitbonnen,
1942-1945, 1 omslag

307 Rapporten betreffende vermissing van tarwebloem, 1942-1946, 1 omslag

308 Rapporten betreffende vermissing van schoenenbonnen, 1942-1946, 1 omslag

309              Stukken betreffende aantreffen van Duitse levensmiddelendistributiekaarten,
uitgeworpen door Engelse vliegtuigen, 1943, 1 omslag

310 Rapporten betreffende vermissing en vernietiging van distributiebescheiden en
artikelen, 1943, 1 pak
N.B. Ten gevolge van bombardementen op 28 februari te 18.00 uur en op
27 maart 1943 te 19.00 uur.

311 Processen verbaal betreffende gestolen distributiebescheiden, 1943-1945,
 1 omslag

312 Rapporten betreffende aanvragen voor schoenenbonnen, 1943-1945,
1 omslag

313 Verordening regelende de aflevering van klompen door de kleinhandel in de
gemeente Hengelo, 20 mei 1944, 1944; afschrift, 1 stuk

314 Rapporten betreffende vermissing en vernietiging van distributiebescheiden en
artikelen, 1944-1945, 1 omslag
N.B. Ten gevolge van bombardementen op 18 maart en op 6 en 7 oktober 1944.

315 Rapporten betreffende vermissing van zoutrantsoenen en diefstal van zout,
1945, 4 stukken

316 Rapporten betreffende vermissing van viskaarten, 1945, 1 omslag

317 Rapport betreffende afkeuring van levensmiddelen, 19 maart 1945,  1 stuk

318 Rapporten van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel
betreffende de levensmiddelenvoorziening in Hengelo,
4 mei  – 30 november 1945, 1 omslag



319 Stukken betreffende zwarte handel, 1945, 1 omslag

320-321      Stukken betreffende handel met en diefstal van geallieerde militairen,
1945-1946, 2 pakken

320 april – juni 1945

321 juli 1945 – april 1946

322 Circulaires betreffende handel in militaire goederen, 1945-1946, 4 stukken

323 Rapporten betreffende de bestrijding van de gifhandel,
februari 1946 –  januari 1948,  1 omslag

2.5. Arbeid

324              Verordening betreffende beperking van het reizende uitoefenen van beroep of
bedrijf, 1940-1941; afschrift, 1 omslag

325 Stukken betreffende personen uit Hengelo werkzaam op vliegveld Twente
in aanleg, 1941, 1 omslag

326-327 Stukken betreffende Ir. F.M. Loep werkzaam bij Stork, 1941, 1945-1946,
1 stuk, 1 omslag

326  Verzoek om inlichtingen van het Duitse Landesgericht te Den Haag,
        1941, afschrift; 1 stuk

327  Onderzoek naar het fusilleren op een onbekende plaats als
         uitvloeisel van de april / mei staking 1943, 1945-1946, 1 omslag

328 Stukken betreffende oproepen personen voor een geneeskundig onderzoek in
kader van invaliditeitswet, 1941-1943,  1 omslag

329 Stukken betreffende verbod tot beperken van werk, 1942,  1 omslag

330 Stukken betreffende het verloop van de staking van 29 april 1943 en de
afkondiging van het politiestandrecht, 29 april  – 19 mei 1943,  1 omslag
N.B. Hierin bevinden zich voornamelijk telegrammen, processen verbaal,
Aantekeningen politie, kranten etc. Zie ook inv. nr. 359

331  Dagrapporten betreffende de april / mei staking, 30 april  –  10 mei 1943,
1 omslag
N.B. De originelen bevinden zich in de serie dagrapporten inv. nr. 39.

332 Stukken betreffende vermeende industriële achterstelling van Nederland
ten opzichte van Duitsland door geallieerden, 1945, 1 omslag



333 Stukken betreffende samenstelling en werkwijze van het politiestandgerecht te
 Hengelo, 1945-1946,  1 omslag

N.B. Bevat stukken betreffende naoorlogs onderzoek naar politiestandgerecht.
Processen-verbaal inzake verloop staking.

334 Verslagen betreffende bespreking met directeur F.G. Stork over onderzoek
naar zijn ervaringen met de april / mei staking 1943, 1947-1948, 1 omslag

2.6. Maatschappelijke zorg.

335 Stukken betreffende ziekenvervoervergunning aan H. Bokdam, 1941,
4 stukken

336             Stukken betreffende de Nederlandse Volksdienst, 1941-1942, 1 omslag

337             Stukken betreffende reclasseringsaangelegenheden, 1941-1943, 1 omslag

338             Stukken betreffende Winterhulp Nederland, 1941-1944, 1 omslag

339 Stukken betreffende technisch noodhulp, 1942-1943, 1 omslag

340 Stukken betreffende inkwartiering, 1942-1944, 1 omslag

341 Stukken betreffende  repatriëring, 1945, 1 omslag

2.7.   Sport en kamperen.

342             Vergunningen voor sportevenementen, 1941-1945, 1 omslag

343             Stukken betreffende kamperen, 1942-1946, 1 omslag

2.8.  Justitie.

344              Circulaires en verzoeken van instanties betreffende meldingen van
buitengewone gebeurtenissen, 1940-1944, 1 omslag

345 Circulaires van de Rijksindentificatiedienst inzake dactyloscopie en
 registratie, 1940-1946, 1 omslag

346 Rapporten aan de Verbindungsoffizier des Befehlshabers der Ordnungspolizei
te Arnhem en de Procureur Generaal te Arnhem omtrent de toestand
in hun ambtsgebied, 1941-1943; afschriften, 1 omslag



347 Rapporten aan  Befehlshabers der Ordnungspolizei und des Sicherheitsdienst
te Enschede betreffende aangelegenheden inzake openbare veiligheid,
1941-1943, 1 pak

348 Circulaires van de Rijksopsporingsdienst (R.O.D.) met betrekking tot
bestrijding van misdrijven, 1941-1944, 1 pak

349 Uittreksels dagrapport aan der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst te
Arnhem betreffende de belangrijkste gebeurtenissen, 1941-1944, 1 pak

350 Lijst van arrestanten aanwezig op het politiebureau,
28 mei 1942 – 24 maart 1945, 1 pak
N.B. Lijst moest wekelijks ingediend worden bij de “Leiter der Aussenstelle
Arnheim der Sicherheitspolizei und des S.D.“ om een overzicht te krijgen van
beschikbare plaatsen.

351 Rapporten aan Gewestelijk Politiepresident Arnhem betreffende uitvoering
voorschriften, 1943-1944, 1 omslag

352 Circulaires van de Gewestelijk Politiepresident Arnhem betreffende meldingen
van buitengewone gebeurtenissen en berichtendiensten, 1943-1945, 1 omslag

353 Rapporten aan de Recherche Hoofdafdeling te Arnhem betreffende te Hengelo
 gepleegde misdrijven, 1944,  1 omslag

354 Stukken betreffende maandelijkse opgaven van diefstal van gering economisch
belang, 1944-1946, 1 omslag

355 Brief aan Het Militair Gezag inzake aantal arrestanten in kamp “Stork”,
3 juli 1945; afschrift, 1 stuk

356 Stukken betreffende inlichtingen omtrent gepleegde misdaden tijdens bezetting,
1945-1946, 1 omslag

357 Stukken betreffende inlichtingen aan de Procureur Generaal met betrekking tot
terechtstellingen, 1945-1946, 1 omslag
N.B. Het betreft 22 personen in Hengelo



DOCUMENTATIE.

358              Verordeningenblad voor het bezette Nederlandse gebied, 1940, 1 band
N.B. Duitstalig en Nederlandstalig.

359              Affiches uit de periode: 24 augustus 1939 – 1947, 1 omslag
- Oproep voor buitengewone mobilisatie van alle dienstplichtigen, reserve,

personeel, vrijwilligers en burgerpersoneel bestemd voor de gemobiliseerde
Weermacht van 24 augustus 1939.

- Buitengewone oproeping voor de wegentroepen van 5 september 1939.
- Verordening om geen gewassen te plaatsen nabij verdedigingswerken van

maart 1940.
- Bekendmaking met betrekking tot vergunningen voor vergaderingen,

openbare bijeenkomsten en optochten van 17 april 1940.
- Verordening betreffende verduistering van 25 mei 1940.
- Oproep voor het vrijwilligerslegioen voor strijd tegen het Bolsjewisme van

1941.
- Oproep van Seyfardt aan oud-militairen om zich aan te sluiten bij

vrijwilligerslegioen Nederland van 10 juli 1941.
- Bekendmaking van inleveren van metalen van 14 juli 1941.
- Bekendmaking dat met ingang van 22 september 1941 in de gemeente

Hengelo spertijd voor alle joden wordt ingesteld.
- Decreet afkondiging politiestandrecht voor de provincie Overijssel van

30 april 1943.
- Afkondiging maatregelen naar aanleiding van instelling politiestandrecht

door Rauter van 30 april 1943.
- Bekendmaking door politiestandrecht te Hengelo van uitgesproken

doodvonnissen (4 personen) op 2 mei 1943.
- Oproep lichting 1917-1924 naar aanleiding van sabotagehandelingen op

17 juni 1943.
- Bekendmaking uitzonderingstoestand van 1944.
- Bekendmaking van Rauter inzake instelling spertijd tijdens

uitzonderingstoestand en verbod op samenscholing van september 1944.
- Bekendmaking van Seyss-Inquart dat inwoners bij beschadiging van

spoorwegen en waterwegen verantwoordelijk gesteld worden van
24 september 1944.

- Proclamatie bevrijding van mei 1945.
- Bekendmaking van de burgemeester van Hengelo inzake de bevrijding

van mei 1945.
- Dankzegging aan burgemeester Van der Dussen door Frankrijk van

1947.



360-366       Lijst van uitgaven diverse kranten, 5 april - 17 oktober1945, 1 stuk,
1 omslag, 5 pakken

360 Geef Acht (Orgaan voor S.N.B.S.), 2 april 1945, 1 stuk

361 Het Parool, 5 april - 11 juli 1945,
N.B. Niet compleet.

362              Strijdend Nederland, 16 april - 17 oktober 1945,
N.B. Niet compleet.

363              Trouw, 6 april - 25 juli 1945,
N.B. Niet compleet.

364               Twentsche Courant (Katholiek dagblad voor Twente), 2 mei
–

                    17 juli 1945, 1 omslag
N.B. Niet compleet.

365              Het Vrije Volk (Dagblad voor het democratische socialisme),
16 april - 2 augustus 1945,
N.B. Niet compleet.

366              De Waarheid, 5 april - 25 juli 1945,
N.B. Niet compleet
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