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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Bureau/Sectie Gravendienst van de Afdeling Sociale Zaken van het Ministerie van Oorlog/Defensie,
Dienst Identificatie en Berging (DIB) van de Koninklijke Landmacht

Periodisering:
archiefvorming: 1945-1976
oudste stuk - jongste stuk: 1940-1976

Archiefbloknummer:
5220

Omvang:
298 inventarisnummer(s); 7,80 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het 
archief bevat foto's en plattegronden.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Ministerie van Defensie / Afdeling Sociale Zaken / Bureau/Sectie Gravendienst (1945-)
Koninklijke Landmacht / Dienst Identificatie en Berging (DIB) (1945-1952)

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat stukken betreffende militaire erebegraafplaatsen, aangelegd na de Tweede 
Wereldoorlog, zowel in algemene zin als met betrekking tot specifieke begraafplaatsen. Het gaat 
om oorlogsgraven van militairen van verschillende nationaliteiten; soms zijn naamlijsten 
aanwezig. Het archief bevat tevens foto's en plattegronden. Het archief bevat ook stukken 
betreffende berging en identificatie van stoffelijke resten uit veldgraven, en uiteenlopende 
gegevens van niet-militaire oorlogsslachtoffers, zowel in Nederland als in het buitenland. 
Hieronder bevinden zich door het Nederlandse Rode Kruis opgestelde lijsten.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Andere toegang

ANDERE TOEGANG
Het archief was aanvankelijk beschreven in de Institutionele Toegang: 5.050.5220 - Institutionele 
Toegang op het gegevensbestand Bureau/Sectie Gravendienst (1941-1944) 1945-1976, Dienst 
Identificatie en Berging (DIB) van de Landmacht (1940-1944) 1945-1952 m.b.t. het beleidsterrein 
Militaire Operatiën.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Bureau/Sectie Gravendienst van de Afdeling Sociale Zaken van het 
Ministerie van Oorlog/Defensie, Dienst Identificatie en Berging (DIB) van de Koninklijke 
Landmacht, nummer toegang 2.13.5220, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Defensie / Gravendienst, 2.13.5220, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De volledige historische achtergronden en ontwikkelingen van de Dienst Identificatie en Berging 
(DIB) van de Koninklijke Landmacht zijn uitgebreid beschreven in de volgende publicatie: 50. Te 
land, ter zee en in de lucht. Een institutioneel onderzoek naar taken en handelingen op het 
beleidsterrein militaire operatiën van het ministerie van Defensie en voorgangers, 1945-1993 
(samenstelling: A.D.M. Bakker, F. van Dijk, drs. F. van der Doe, dr. B Jaski, drs. L. Verbeek; ISBN 90-
74442-63-3), 's-Gravenhage 1998 .

Het beleidsterrein militaire operatiën

HET BELEIDSTERREIN MILITAIRE OPERATIËN
De grondslag voor de overheidstaken op het gebied van de Nederlandse defensie is gelegen in het 
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, waarin onder meer wordt verklaard dat "de 
handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van het Koninkrijk" een aangelegenheid 
van het Koninkrijk is. De Grondwet stelt vervolgens: "tot bescherming der belangen van de staat is 
er een krijgsmacht, bestaande uit vrijwillig dienenden en dienstplichtigen" en "de regering heeft 
het oppergezag over de krijgsmacht". 1

Op grond van de in het Statuut en de Grondwet neergelegde bepalingen kan de hoofddoelstelling 
op het taakgebied defensie geformuleerd worden als het met militaire middelen handhaven van 
de in- en uitwendige veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Om deze hoofddoelstelling en 
de daaruit voortvloeiende taken uit te kunnen voerden namens de regering tot 1959 de ministers 
van Marine en van Oorlog het gezag uit over de krijgsmacht; sinds 1959 is dit de minister van 
Defensie. Het Ministerie van Defensie beschikt over een krijgsmacht die bestaat uit vier 
(krijgsmacht)delen: de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht 
en de Koninklijke Marechaussee. Deze organisatie schept het kader voor militair personeel om 
effectief gebruik te maken van militair materieel.

De opbouw en instandhouding van militair personeel en materieel is echter geen doel op zich, 
maar vormt een randvoorwaarde om tot de uitvoering van de hoofddoelstelling te komen. De 
beleidsterreinen militair personeel en militair materieel, alsmede andere taakvelden die als 
randvoorwaarden kunnen worden beschouwd, zijn reeds beschreven in andere institutionele 
onderzoeken. Het beleidsterrein militaire operatiën behelst de daadwerkelijke uitvoering van de 
handhaving van de in- en uitwendige veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden, en een deel 
van de voorbereiding daarvan. Het wordt onderverdeeld in vier subdoelstellingen, de zogenaamde
taakvelden: 2

1. Het zorgdragen voor de territoriale verdediging van het Koninkrijk der Nederlanden.
2. Het in bondgenootschappelijk verband leveren van een bijdrage aan de verdediging van 

het bondgenootschappelijk verdragsgebied.
3. Het in internationaal verband leveren van een bijdrage aan internationale vrede en 

veiligheid.
4. Het verlenen van militaire bijstand en steun in het openbaar belang.

Deze taakvelden overlappen elkaar gedeeltelijk, zeker wat de beleidsvoorbereiding en -evaluatie 
betreft. Een aantal handelingen die hieruit voortvloeien zijn voor alle vier taakvelden hetzelfde, 
zoals bijvoorbeeld het voorbereiden en bepalen van het Defensiebeleid, het instellen, wijzigen, 
verplaatsen en opheffen van organisatieonderdelen of het voorbereiden van het overleg met en 
het informeren van de Staten-Generaal. In plaats van al deze handelingen apart op te nemen in de 

1 Artikel 3, lid 1, Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden 1954 (Stb. 503), zoals gewijzigd in 1975 (Stb. 617) en 
1985 (Stb. 148 en 452). Artikel 98, lid 1 en 2, Grondwet 1987 (Stb. 458).

2 Deze deeltaakvelden zijn enigszins anders geformuleerd dan de "officiële" subdoelstellingen zoals weergegeven 
in 1.2 van het RIO, om ze beter aan te laten sluiten op de titels van de hoofdstukken waarin ze worden behandeld.
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hoofdstukken die de taakvelden beschrijven is gekozen om ze op te nemen in een aparte lijst met 
algemene handelingen. De handelingen die voor de respectievelijke taakvelden overblijven zijn 
voornamelijk gerelateerd aan wet- en regelgeving en de uitvoering van beleid door de (afdelingen 
van) de krijgsmachtdelen.

Voor deze toegang is taakveld I van belang. Dit beslaat kort gezegd de verdediging van het 
Nederlandse territorium en dat van de Nederlandse Antillen. De territoriale verdediging van 
Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Suriname is in dit institutioneel onderzoek buiten 
beschouwing gelaten - afgezien van de beleidsmatige voorbereiding daarvan - daar deze 
archieven (die gedeeltelijk al zijn bewerkt) niet aan een PIVOT-onderzoek zullen worden 
onderworpen, gezien hun specifieke karakter en het feit dat het beschrijven van handelingen voor 
toekomstige archiefselectie niet meer van toepassing is op deze gebieden.

Naast de beschrijving van het wettelijke kader voor de uitoefening van het militair gezag onder 
oorlogsomstandigheden en aanverwante maatregelen en bevoegdheden, komt in hoofdstuk 4 van
het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) voornamelijk de (voorbereiding van de) uitoefening 
van de territoriale verdediging aan de orde. In vredestijd worden militairen geoefend en 
voorbereid op hun taken, en wordt gezorgd voor een optimale mobiliteit, communicatie en 
veiligheid. Randvoorwaarden die ook in dit hoofdstuk zijn opgenomen zijn ceremoniële en 
protocollaire aangelegenheden die verband houden met de traditie en het gezicht van de 
krijgsmacht, en het verwerven van en toezicht houden op militaire (oefen)terreinen en het 
aanleggen van strategische verdedigingswerken die buiten het beleidsterrein rijkshuisvesting 
vallen. Deze aspecten komen alle terug in de territoriale verdediging van de Nederlandse Antillen, 
waar zich echter ook enige specifieke aspecten voordoen met betrekking tot de militaire taken 
aldaar. 3

Berging en identificering van stoffelijke resten

BERGING EN IDENTIFICERING VAN STOFFELIJKE RESTEN
Bij het aanleggen van nieuwe wegen, het omploegen van grond of het uitbaggeren van sloten 
worden nog veelvuldig uit de Tweede Wereldoorlog stammende veldgraven aangetroffen. 4 Sedert
1945 is de verantwoordelijkheid voor ruiming, berging en identificering ten behoeve van 
nabestaanden bij de minister van Defensie neergelegd. De organisatie die daarvoor werd 
opgericht was ook belast met de militair operationele ruimtaak in oorlogsomstandigheden. In de 
praktijk zijn de werkzaamheden van deze organisatie voornamelijk gericht op de civiele 
maatschappij in het kader van het algemeen belang.

Tussen 1945 en 1952 zorgde de Dienst Identificatie en Berging (DIB) der Koninklijke Landmacht 
ervoor dat Nederland zijn verplichtingen ten aanzien van omgekomen militairen, ingevolge artikel 
17 van de Conventie van Genève van 27 juli 1929, vervulde. 5 De dienst was onder andere belast 
met de berging en identificatie van slachtoffers en de transporten en het (her)begraven van de 
stoffelijke resten. In samenwerking met de Gravendienst werden de verspreid liggende graven van 
geallieerden, Duitsers en in concentratiekampen omgekomen burgers ondergebracht in aparte 
begraafplaatsen. De instandhouding en verzorging van deze graven werd overgedragen aan de in 
1946 opgerichte Oorlogsgravenstichting.

De in 1945 opgericht Gravendienst was onder andere belast met het zorgdragen voor de aanleg en 
inrichting van militaire erebegraafplaatsen. Nauw contact werd daarbij gehouden met soortgelijke 
buitenlandse diensten en instanties. Dit heeft geleid tot de inrichting van erebegraafplaatsen waar 
gesneuvelde militairen bijeen werden gebracht. De dienst werd vanaf 1952 belast met de taken 
van de opgeheven DIB. Hierdoor werd een uitgebreider takenpakket toebedeeld, en moest de 

3 Zie PIVOT-rapport nr. 50 blzn. 21 en 22, onder punt 3.1 Overheidstaken op het beleidsterrein militaire operatiën.
4 Veldgraven zijn die graven, welke zich elders dan op een (tijdelijke) militaire begraafplaats bevinden, zie VS 10-20 

(Voorschrift Gravendienst), art. 14.
5 "Vermist is erger dan dood", Voorlichtingsbrochure Gravendienst KL.



2.13.5220 Defensie / Gravendienst 9

dienst daarmee ook volledig op een oorlogstaak zijn voorbereid. In de praktijk hield de 
Gravendienst zich tot het midden van de jaren zestig voornamelijk bezig met het inrichten van 
militaire erevelden. In 1967 voltooide de dienst het laatste oorlogskerkhof bij IJsselstein, waarna 
het personeel in het kader van zijn praktische opleiding met name te werk werd gesteld bij het 
ruimen van civiele begraafplaatsen.

In 1972 werd de parate Gravendienst opgeheven en werden de oorlogstaken overgeheveld naar 
mobilisabele eenheden. De overgebleven medewerkers houden zich sindsdien bezig met het 
ruimen van losse veldgraven, het identificeren van de aangetroffen stoffelijke resten, het zo 
mogelijk in kennis stellen van familieleden van de gesneuvelde en het herbegraven van de 
stoffelijke resten op een van de erevelden in Nederland. Verder bergen en identificeren ze 
vliegtuigbemanningen van aangetroffen wrakken van vliegtuigen.

Wanneer een verzoek bij de Gravendienst binnenkomt om een veldgraf te onderzoeken wordt 
eerst met een metaaldetector en prikijzer de ligging van de stoffelijke resten onderzocht. Daarna 
wordt het veldgraf voorzichtig geopend en wordt het stoffelijk overschot geborgen. De resten 
worden overgebracht naar het laboratorium van de Gravendienst waar een identificatieonderzoek 
begint.

In een kwart van de gevallen kan de identiteit achterhaald worden door beenderenonderzoek, 
gebitsonderzoek, archiefonderzoek en contacten met andere organisaties zoals de 
Commonwealth War Graves Commission, de Volksbund Deutsche Kriegsgräber Führsorg en de 
American Battle Monuments Commission. Nadat het laboratorium de het identificatieonderzoek 
heeft afgerond worden de stoffelijke resten op een van de erevelden in Nederland herbegraven of 
wordt het overschot overgebracht naar het land van herkomst. De dienst spoort verder eventuele 
familieleden op en draagt alle gevonden persoonlijke bezittingen aan hen over.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Uit het archief zijn slechts dubbele exemplaren waarop zich geen aantekeningen bevonden 
verwijderd.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
In deze toegang worden de archiefstukken beschreven die de schriftelijke neerslag zijn van het 
beleidsterrein Militaire Operatiën. Wilt u snel en efficiënt de toegang gebruiken, dan is het aan te 
raden eerst de inleiding door te lezen. Hierin staan namelijk beschreven de ontwikkeling van het 
beleidsterrein en de daarop actieve actoren. Alle door deze actoren verrichte handelingen staan 
beschreven in het betreffende rapport institutioneel onderzoek dat u kunt raadplegen in de 
bibliotheek.

De historisch meest waardevolle bestanden, ontstaan in het kader van de Gravendienst en de DIB, 
bevinden zich op het beleidsterrein Militaire Operatiën en zijn daarom in deze toegang 
bijeengebracht.

Besloten is het archief te bewerken middels de PIVOT-methode, met name het beleidsterrein 
"Militaire Operatiën". 6 Dit heeft geresulteerd in een Institutionele Toegang. Het archief is 
vervolgens ontdaan van alle bindmiddelen en in zuurvrije mappen en dozen verpakt.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Het archief heeft betrekking op één beleidsterrein. Met een beleidsterrein wordt bedoeld een 
afgebakend onderwerp van overheidsbemoeienis, in dit geval dus: "militaire operatiën".

Het archief is onderverdeeld naar actor en vervolgens naar handeling. Per handeling zijn de 
beschrijvingen van de dossiers vermeld. Een handeling wordt verricht door een actor ter uitvoering
van een taak, of op grond van een wettelijke bevoegdheid. Een actor is een overheidsinstelling die 
bevoegd is zelfstandig op te treden (bijvoorbeeld een minister) binnen het beleidsterrein. Op een 
beleidsterrein treden meerdere actoren handelend op.

6 PIVOT-rapport nr. 50 "Te land, ter zee, en in de lucht. Een institutioneel onderzoek naar taken en handelingen op 
het beleidsterrein militaire operatiën van het ministerie van Defensie en voorgangers, 1945-1993", Den Haag, 
1998.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

A Bureau/sectie Gravendienst van de Afdeling Sociale Zaken van het Ministerie van Oorlog/Defensie, (1941-1944) 1945-1976.

A BUREAU/SECTIE GRAVENDIENST VAN DE AFDELING SOCIALE ZAKEN VAN HET 
MINISTERIE VAN OORLOG/DEFENSIE, (1941-1944) 1945-1976.

3 Het instellen, wijzigen, verplaatsen en opheffen van ministeriële organisatie-eenheden op het beleidsterrein militaire operatiën 1945-1993

3 HET INSTELLEN, WIJZIGEN, VERPLAATSEN EN OPHEFFEN VAN MINISTERIËLE 
ORGANISATIE-EENHEDEN OP HET BELEIDSTERREIN MILITAIRE OPERATIËN 1945-1993
Actor: Minister van DefensieZie handeling 24 voor deze handeling met betrekking tot operationele 
eenheden van de krijgsmacht.

1 American Graves Registration Command - European Theater en indeling van 
Nederlandse militairen hierbij, alsmede de werkwijzen bij exhumatie (opgraving) en
identificatie van gesneuvelde Amerikaanse militairen,
1945-1946.
Zie ook inv.nr. 68.

2 Bureau/sectie Gravendienst van de Afdeling Sociale Zaken van het Ministerie van 
Oorlog,
1945-1946, 1955-1959.

3 Nederlands Oorlogsgraven Comité, alsmede taak, doelstelling en jaarverslagen,
1945-1951, 1955.

4-7 Oorlogsgravenstichting, alsmede taak, doelstelling, jaarverslagen en overname van 
taken van het Ministerie van Oorlog,
1945-1966, 1971.
Zie ook inv.nr. 13 en 63.
4 1945-1947.
5 1948-1951.
6 1952-1955.
7 1956-1966, 1971.

8 Nederlandse Rode Kruis, alsmede taak in vrede en oorlogstijd en een 
repatriëringsbalans van na de oorlog uit Duitsland en het Verre Oosten 
gerepatrieerde Nederlanders en cijfers van aldaar overleden oorlogsslachtoffers,
1946-1947.

9 Netherlands War-Graves Registration te Yokohama in Japan,
1947, 1950.

10 Dienst Identificatie en Berging (DIB) van de Koninklijke Landmacht,
1947-1952.
Zie ook inv.nr. 103.

11 Taak van de Legergravendienst in Indonesië na beëindiging van de 
reorganisatieperiode van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL),
1950.
Zie ook inv. nr. 63.
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187 Het voorbereiden en vaststellen van regelgeving betreffende de berging en identificering van stoffelijke resten 1945-1967

187 HET VOORBEREIDEN EN VASTSTELLEN VAN REGELGEVING BETREFFENDE DE BERGING 
EN IDENTIFICERING VAN STOFFELIJKE RESTEN 1945-1967
Actor: Minister van Defensie (01-01-1945 - 31-12-1967)
Product: Voorschrift Gravendienst (VS 10-20)

12 Begrafenissen en crematies van burgers en militairen in Nederland en andere 
landen en de kosten hiervan, samenstelling van een "erelijst van gevallenen" 
(oorlogsslachtoffers 1940-1945), alsmede een Duits-Franse overeenkomst 
betreffende oorlogsgraven,
1946-1956.

188 Het zorgdragen voor de aanleg en inrichting van militaire erebegraafplaatsen 1945-1967

188 HET ZORGDRAGEN VOOR DE AANLEG EN INRICHTING VAN MILITAIRE 
EREBEGRAAFPLAATSEN 1945-1967
Actor: Minister van Defensie (01-01-1945 - 31-12-1967)

Nederland (op nationaliteit)

NEDERLAND (OP NATIONALITEIT)

13 Onderhoud en verzorging van Nederlandse oorlogsgraven en overdracht van deze 
zorg door het Ministerie van Oorlog aan de Oorlogsgravenstichting,
1941-1955, met hiaten.

14 Onderhoud en verzorging van Duitse oorlogsgraven,
1941-1957, 1964, met hiaten.

15 Onderhoud en verzorging van Amerikaanse oorlogsgraven en overeenkomsten 
hierover met de Verenigde Staten van Amerika,
1945-1949, 1958, 1972.
Ook wel aangeduid als geallieerde oorlogsgraven.

16-18 Onderhoud en verzorging van Britse en Canadese oorlogsgraven en 
overeenkomsten hierover met de Imperial War Graves Commission en landen van 
het Britse Gemenebest, alsmede overzichten van plaatsen waar zich deze graven 
bevinden,
1945-1959.
Ook wel aangeduid als geallieerde oorlogsgraven of Britisch Commonwealth.
16 1945-1951.
17 1952-1953.
18 1954-1959.

19 Onderhoud en verzorging van Belgische oorlogsgraven, alsmede een overzicht van 
plaatsen waar deze zich bevinden,
1946-1947, 1956.

20 Onderhoud en verzorging van Franse oorlogsgraven,
1946-1949, met hiaten.

21 Onderhoud en verzorging van Italiaanse oorlogsgraven en naamlijsten van 
gesneuvelde of overleden Italiaanse militairen,
1949, 1959.

Nederland (op gemeentenaam)

NEDERLAND (OP GEMEENTENAAM)

22-23 Te Bloemendaal voor gefusilleerde verzetsstrijders, alsmede een naamlijst hiervan,
1945-1952, 1965, 1973.
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Met tekeningen/plattegronden.
22 1945-1949.
23 1950-1952, 1965, 1973.

24 Te Molenhoek voor gesneuvelde Amerikaanse militairen,
1946.
Alleen een plattegrond.

25 Te Son voor gesneuvelde Amerikaanse militairen,
1946.
Alleen een plattegrond.

26 Kwestie betreffende de adoptie van Franse graven te Westerbork,
1946.

27 Op het eiland Texel voor gesneuvelde Russische militairen, alsmede het 
overbrengen van verspreid liggende gesneuvelde Duitse militairen naar een 
verzamelbegraafplaats,
1946, 1948, 1958-1959.

28 Te Venray voor gesneuvelde Britse militairen,
1946, 1949-1952.
Met plattegronden.

29 Te Nijmegen voor gesneuvelde Britse militairen, alsmede de erebegraafplaats te 
Groesbeek voor Britse en Canadese militairen,
1946-1953, met hiaten.
Met plattegronden. Zie ook inv.nr. 50.

30 Te Holten voor gesneuvelde Canadese militairen,
1946-1954.
Met plattegronden.

31-33 Te IJsselsteyn (L) voor gesneuvelde Duitse of in Duitse dienst getreden militairen, 
alsmede besprekingen met de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge,
1946-1969, 1973
Met foto's en een plattegrond. Zie ook inv.nr. 109.
31 1946-1951.
32 1952-1956.
33 1957-1969, 1973.

34-36 Te Margraten voor gesneuvelde Amerikaanse militairen en overeenkomsten met de
Verenigde Staten van Amerika hierover,
1946-1970, met hiaten.
Met foto's en plattegronden.
34 1946-1947.
35 1948-1970.
36 1946-1951 (foto's en plattegronden).

37 Te Rhenen (op de Grebbeberg) voor gesneuvelde Nederlandse militairen, alsmede 
de overdracht van het beheer door het Ministerie van Oorlog aan de 
Oorlogsgravenstichting, aanstelling van een beheerder en controle op het financiële
beheer,
1946-1975, met hiaten.
Met een tekening van de ingang en portiersloge. Zie ook inv.nrs. 107-108 en 111-114.
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38 Te Amersfoort voor in het concentratiekamp Amersfoort overleden of gefusilleerde 
Russische militairen,
1947-1948, 1957-1960.
Met een tekening van het ontwerp. Zie ook inv.nr. 110.

39 Te Willemstad voor verdronken Belgische militairen, alsmede overbrenging van een
aantal stoffelijke resten naar België, naamlijsten en plaatsing van een monument,
1947-1950, 1954.
Met plattegronden van de begraafplaats en tekeningen van het monument.

40 Te Bergen op Zoom voor gesneuvelde Britse en Canadese militairen,
1947-1953.
Met foto's en plattegronden.

41 Te Sittard voor gesneuvelde Britse Militairen, alsmede overdracht van het 
onderhoud, van Britse graven op de algemene begraafplaats, aan de Imperial War 
Graves Commission,
1947-1953.
Met plattegronden.

42 Te Oosterbeek (gemeente Renkum) van het Airborne Cemetery voor gesneuvelde 
Britse en Poolse militairen, alsmede de overdracht van het onderhoud, van een 
aantal Britse graven op de algemene begraafplaats te Oosterbeek, aan de Imperial 
War Graves Commission,
1947-1954, 1976, met hiaten.
Met plattegronden.

43 Te Loenen, van de Oorlogsgravenstichting, voor Nederlandse oorlogsslachtoffers,
1948-1951.
Met een foto van de rouwkapel.

44 Te Brunssum voor gesneuvelde Britse militairen,
1948-1952.
Met plattegronden.

45 Te Milsbeek (gemeente Ottersum) voor gesneuvelde Britse militairen,
1948-1953.
Met een plattegrond.

46 Te Nederweert voor gesneuvelde Britse militairen,
1948-1953.
Met plattegronden.

47 Te Valkenswaard voor gesneuvelde Britse militairen,
1948-1953.
met een plattegrond.

48 Te Mook en Middelaar voor gesneuvelde Britse militairen,
1948-1955, met hiaten.
Met een plattegrond.

49 Te Overloon voor gesneuvelde Britse militairen,
1948-1957.
Met plattegronden.
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50 Te Groesbeek voor gesneuvelde Britse en Canadese militairen,
1948-1959, met hiaten.
Met plattegronden. Zie ook inv.nr. 29.

51 Overdracht van het onderhoud van Britse graven, gelegen op de Rooms-Katholieke 
begraafplaats te Heesch, aan de Imperial War Graves Commission,
1949.

52 Overdracht van het onderhoud van Britse graven, gelegen op de algemene 
begraafplaats te Maastricht, aan de Imperial War Graves Commission,
1949.

53 Overdracht van het onderhoud van Britse graven, gelegen op de algemene 
begraafplaats te Nistelrode, aan de Imperial War Graves Commission,
1949.

54 Overdracht van het onderhoud van Britse graven, gelegen op de Rooms-Katholieke 
begraafplaats te St. Oederode, aan de Imperial War Graves Commission,
1949.

55 Te Mierlo voor gesneuvelde Britse militairen,
1949-1953.
Met een plattegrond.

56 Te Uden voor gesneuvelde Britse militairen, alsmede de overdracht van het 
onderhoud van Britse graven, gelegen op de Rooms-Katholieke begraafplaats 
Odileapeel, aan de Imperial War Graves Commission,
1949-1953.
Met plattegronden.

57 Te Kapelle voor gesneuvelde Franse militairen,
1950, 1955, 1965, 1975.
Met plattegronden.

58 Toestand en controle van oorlogsgraven te Enschede,
1951.

België

BELGIË

59 Onderhoud en verzorging van Nederlandse en Duitse oorlogsgraven,
1946-1955, met hiaten.

Duitsland

DUITSLAND

60 Onderhoud en verzorging van Nederlandse oorlogsgraven, alsmede plannen voor 
de bouw van een mausoleum te Mauthausen, werkzaamheden van de 
Oorlogsgravenstichting, samenwerking met een Franse missie en een 
overeenkomst met Duitsland over het wederzijds inrichten en onderhouden van 
oorlogsgraven,
1948-1957, 1964, met hiaten.



18 Defensie / Gravendienst 2.13.5220

Frankrijk

FRANKRIJK

61 Onderhoud en verzorging van Nederlandse oorlogsgraven, alsmede plannen voor 
de concentratie van graven,
1946, 1953, 1956.

Indonesië

INDONESIË

62 Vijf brochures "De Gravenserie in Zuid-West Pacific", betreffende het tijdelijk 
columbarium, het ereveld Menteng Poelo te Djakarta, het ereveld Pandu te 
Bandung, het ereveld te Surabaja en het ereveld Tillemaplein te Semarang,
1949-1950.

63 Onderhoud en verzorging van Nederlandse en British Commonwealth 
oorlogsgraven en overeenkomsten met Indonesië hierover, alsmede taak en 
werkzaamheden van de Gravendienst in Indonesië en de Oorlogsgravenstichting,
1950-1957, 1972.

Suriname en de Nederlandse Antillen

SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

64 Onderhoud en verzorging van Nederlandse miltaire graven te Suriname, Aruba en 
Curacao,
1955-1956, 1960.

Verenigd Koninkrijk

VERENIGD KONINKRIJK

65 Onderhoud en verzorging van Nederlandse militaire graven, alsmede overleg met 
de Imperial War Graves Commission over de concentratie hiervan te Paddington,
1948-1951, 1963-1964.

Verenigde Staten van Amerika

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

66 Onderhoud en verzorging van Nederlandse oorlogsgraven, o.a. op de 
erebegraafplaats te Jackson,
1947-1956.
Met foto's van de erebegraafplaats te Jackson.

Zuid-Korea

ZUID-KOREA

67 Onderhoud en verzorging van Nederlandse oorlogsgraven te Tanggok (Poesan) en 
overeenkomsten hierover met de regering van Zuid-Korea, alsmede naamlijsten 
van gesneuvelde militairen,
1951-1957, 1964-1976, met hiaten.
met foto's en een plattegrond.

190 Het zorgdragen voor de ruiming en berging, identificatie en herbegraving of transport naar het land van herkomst van stoffelijke resten uit veldgraven of gevonden wrakken 1945-1993

190 HET ZORGDRAGEN VOOR DE RUIMING EN BERGING, IDENTIFICATIE EN 
HERBEGRAVING OF TRANSPORT NAAR HET LAND VAN HERKOMST VAN STOFFELIJKE 
RESTEN UIT VELDGRAVEN OF GEVONDEN WRAKKEN 1945-1993
Actor: Minister van Defensie

Nederland

NEDERLAND

68 Van Amerikaanse militairen, alsmede werkwijze en sterkte van de in Nederland 
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gelegerde Graves Registration Sections van het American Graves Registration 
Command en detachering van Nederlandse militairen hierbij,
1945-1946.
Zie ook inv.nr. 1.

69 Van Britse, Canadese en Australische militairen,
1945-1954, 1967, met hiaten.

70 Van Belgische militairen en een naamlijst hiervan, alsmede een eventuele 
overbrenging naar België,
1946.
Zie ook inv.nr. 167.

71 Van Duitse en Oostenrijkse militairen en regelingen voor overbrenging naar deze 
landen,
1946, 1952-1955.

72-76 Verzoeken aan gemeenten en de reacties hierop betreffende aantallen gesneuvelde
geallieerde, Duitse, of in Duitse dienst getreden militairen, alsmede de locatie en 
het beheer van de oorlogsgraven, of een eventuele exhumatie, overbrenging en 
herbegrafenis, gerangschikt per gemeente,
1946-1953.
Zie ook inv.nr. 115-137.
72 Gemeenten Aardenburg, Amersfoort, Angerlo, Apeldoorn, Appeltern

(gem. Maasbommel), Assen, Asten, Avenhorn, Baarle-Nassau, 
Beegden, Beers, Beesel, Beilen, Bergen (L), Biggekerke, Breda, 
Breskens, Broek in Waterland en Brummen, 1946-1953.

73 Gemeenten Delden, Denekamp, Den Ham, Deurne, Diepenveen, 
Diesen, Dinther, Dinxperlo, Doesburg, Domburg, Doornspijk, 
Dussen, Ede, Eemnes, Eerde, Engelen, Epe, Etten en Leur, Geffen, 
Gendt, Gilze en Rijen, Goirle, Goor, Gorinchem, Gorssel, 
Gramsbergen, 's-Gravenhage, Groede, Groenlo, Grubbenvorst, en 
Gulpen, 1946-1953.

74 Gemeenten Haaften, Heel, Heenvliet, Heerde, Heerlen, Heino, 
Helden, Hendrik Ido Ambacht, Herten, Heteren, Hilvarenbeek, 
Hindeloopen, Holten, Horst, Kattendijke, Kesteren, Kloetinge, 
Klundert, Laren, Leek, Leens, Leerdam, Lewedorp, Linne, Lith, 
Lochem, Losser, Maarheeze, Maasniel, Maastricht, Maurik, en 
Medemblik, 1946-1953.

75 Gemeente Neede, Nieuwer-Amstel, Nieuwleusen, Nisse, Oirschot, 
Oldenzaal, Oostvoorne, Oterleek, Ravenstein, Retranchement, 
Reusel, Rhenen, Ritthem, Roermond, Rosmalen, Rozenburg, 
Rucphen, Scherpenisse, Schinveld, Sittard, Sluis, Smilde, Spanbroek, 
Steenwijk, Steenwijkerwold, St. Odilienberg, Susteren, 1946-1953.

76 Gemeente Terneuzen, Terschelling, Tiel, Tietjerksteradeel, Tilburg, 
Tubbergen, Twisk, Veen, Veenendaal, Velden, Vlieland, Vlissingen, 
Vlodrop, Vollenhove, Voorst, Vorden, Waalwijk, Wageningen, 
Weerselo, Weert, IJmuiden, Zevenaar, Zevenbergen, Zoelen, 
Zoutelande, Zuidwolde, Zutphen, en Zwollerkerspel, 1946-1953.

77 Van Franse militairen en overeenkomsten met Frankrijk betreffende eventuele 
overbrenging naar dit land, alsmede Franse hulp bij exhumatie van Nederlandse 
oorlogsslachtoffers in Duitsland t.b.v. overbrenging naar Nederland,
1948-1953.
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78 Naamlijst betreffende overbrenging van Griekse, Hongaarse, Italiaanse, 
Joegoslavische, Poolse, Roemeense en Tsjecho-Slowaakse militairen van de 
erebegraafplaats te Margraten naar de erebegraafplaats "Rusthof" te Amersfoort,
1949.

België

BELGIË

79 Van Nederlandse burgers en militairen en naamlijsten hiervan, alsmede de lokatie 
van de oorlogsgraven en een eventuele overbrenging naar Nederland,
1945-1956, met hiaten.
Zie ook inv. nr. 180.

Duitsland

DUITSLAND

80 Van Nederlandse burgers en militairen, alsmede naamlijsten van Nederlandse 
militairen overleden in krijgsgevangenschap, opsporing van vermiste personen en 
concentratie van de overgebleven oorlogsgraven,
1945-1960.

Frankrijk

FRANKRIJK

81 Van Nederlandse burgers en militairen, alsmede overeenkomsten tussen Nederland
en Frankrijk over het wederzijds ruimen van graven in Duitsland, Frankrijk en 
Nederland,
1946-1953, met hiaten.

Indonesië

INDONESIË

82 Van Nederlandse burgers en militairen in samenwerking met de 
Oorlogsgravenstichting en het niet overbrengen naar Nederland,
1946-1953.

83 Overeenkomst tussen Japan en Indonesië betreffende het bergen van 
oorlogsslachtoffers, die worden aangetroffen bij het lichten van schepen in 
Indonesische territoriale wateren,
1953-1954.

Nieuw-Guinea

NIEUW-GUINEA

84 Van Nederlandse militairen en de overbrenging hiervan naar Nederland,
1962, 1969.

Polen

POLEN

85 Onderzoek van graven te Bytom (Dolny Slask), van daar in 1943 overleden Joodse 
Nederlanders,
1948.

Verenigd Koninkrijk

VERENIGD KONINKRIJK

86 Van Nederlandse militairen en naamlijsten hiervan, alsmede eventuele 
overbrenging naar Nederland,
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1947-1950, 1964.
Zuid-Korea

ZUID-KOREA

87 Van Nederlandse militairen en het niet overbrengen naar Nederland,
1951.

Meerdere landen

MEERDERE LANDEN

88 Plannen voor het overbrengen van urnen van Nederlandse burgers en militairen 
vanuit Duitsland, Japan, Nederlands-Indië en andere landen naar Nederland,
1947.
Zie ook inv.nr. 262.

Registratiemiddelen

REGISTRATIEMIDDELEN

89 Kaartsysteem van het bureau/sectie Gravendienst van de Afdeling Sociale Zaken bij 
het Ministerie van Oorlog / Defensie, met het opschrift oude kaartjes, betreffende 
o.a. (ere) begraafplaatsen en oorlogsslachtoffers, alfabetisch gerangschikt,
1941-1970.

90 Kaartsysteem idem betreffende de aankoop van gronden in diverse gemeenten in 
Nederland, voor (ere) begraafplaatsen en het onderhoud en verzorging hiervan, 
alfabetisch gerangschikt,
1942-1957.

91 Kaarsysteem idem betreffende naamkaarten van oorlogsslachtoffers, waarbij 
vermelding van datum van overlijden, fusillade of sneuvelen, de gemeente van 
begrafenis en de locatie van het graf, alsmede de ligging van graven van 
onbekenden, alfabetisch gerangschikt,
1945-1950.
Betreft voor een groot deel de erebegraafplaats "Rusthof" te Amersfoort.

92 Kaartsysteem idem betreffende oorlogsslachtoffers (verzetsstrijders), begraven op 
de erebegraafplaats "Bloemendaal" waarbij vermelding van datum van overlijden 
of fusillering en de locatie van het graf, alfabetisch gerangschikt,
1946-1948.

93-102 Agenda's van het bureau/sectie Gravendienst van de Afdeling Sociale Zaken bij het 
Ministerie van Oorlog/Defensie,
1945-1954.
93 1 nov. 1945 - 29 dec 1945.
94 2 jan. 1946 - 31 dec. 1946.
95 2 jan. 1947 - 31 dec. 1947.
96 2 jan. 1948 - 30 dec. 1948.
97 3 jan. 1949 - 30 dec. 1949.
98 2 jan. 1950 - 30 dec. 1950.
99 2 jan. 1951 - 29 dec. 1951.
100 2 jan. 1952 - 31 dec. 1952.
101 2 jan. 1953 - 31 dec. 1953.
102 4 jan. 1954 - 30 sept. 1954.
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B Dienst Identificatie en Berging (DIB) van de Koninklijke Landmacht, (1940-1944) 1945-1952.

B DIENST IDENTIFICATIE EN BERGING (DIB) VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT, 
(1940-1944) 1945-1952.

3 Het instellen, wijzigen, verplaatsen en opheffen van ministeriële organisatie-eenheden op het beleidsterrein militaire operatiën 1945-1993

3 HET INSTELLEN, WIJZIGEN, VERPLAATSEN EN OPHEFFEN VAN MINISTERIËLE 
ORGANISATIE-EENHEDEN OP HET BELEIDSTERREIN MILITAIRE OPERATIËN 1945-1993
Actor: Minister van DefensieZie handeling 24 voor deze handeling met betrekking tot operationele 
eenheden van de krijgsmacht.

103 Dienst Identificatie en Berging (DIB) van de Koninklijke Landmacht, alsmede 
voorgeschiedenis, taak en doelstelling en een naamlijst van het personeel,
1945-1952.
Zie ook inv.nr. 10.

187 Het voorbereiden en vaststellen van regelgeving betreffende de berging en identificering van stoffelijke resten 1945-1967

187 HET VOORBEREIDEN EN VASTSTELLEN VAN REGELGEVING BETREFFENDE DE BERGING 
EN IDENTIFICERING VAN STOFFELIJKE RESTEN 1945-1967
Actor: Minister van Defensie (01-01-1945 - 31-12-1967)
Product: Voorschrift Gravendienst (VS 10-20)

104 Door de DIB en andere Nederlandse instanties betreffende opsporen, exhumatie, 
identificatie, overbrenging en herbegraving van oorlogsslachtoffers,
1945-1951.

105 Door Amerikaanse, Britse, Duitse, Franse en Russische instanties betreffende 
exhumatie en overbrenging naar het land van herkomst, van in Duitsland overleden
Nederlandse en geallieerde oorlogsslachtoffers,
1945-1951.

106 Door de DIB en andere Nederlandse instanties betreffende exhumatie, identificatie 
en overbrenging naar Nederland, van in Duitsland overleden Nederlandse 
oorlogsslachtoffers,
1945-1952.

188 Het zorgdragen voor de aanleg en inrichting van militaire erebegraafplaatsen 1945-1967

188 HET ZORGDRAGEN VOOR DE AANLEG EN INRICHTING VAN MILITAIRE 
EREBEGRAAFPLAATSEN 1945-1967
Actor: Minister van Defensie (01-01-1945 - 31-12-1967)

107-108 Te Rhenen op de Grebbenberg voor gesneuvelde Duitse en Nederlandse militairen, 
alsmede het overbrengen van de Duitse militairen naar Ysselsteyn en plaatsing van 
een nationaal legermonument,
1940-1951.
Zie ook inv.nr. 37 en 111-114.
107 1940-1944.
108 1945-1951.

109 Te Ysselsteyn voor gesneuvelde en overleden Duitse of in Duitse dienst getreden 
militairen,
1946-1950.
Zie ook inv.nr. 31-33.

110 Te Amersfoort voor overleden of gefusilleerde Russische krijgsgevangenen, 
alsmede de overbrenging van Russische en voornamelijk uit Oost-Europa 
afkomstige militairen van Margraten naar Amersfoort en naspeuring naar op 
andere plaatsen begraven Russische oorlogsslachtoffers,
1947-1948.
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Met foto's van de aanleg en plattegronden.
Zie ook inv.nr. 38.

190 Het zorgdragen voor de ruiming en berging, identificatie en herbegraving of transport naar het land van herkomst van stoffelijke resten uit veldgraven of gevonden wrakken 1945-1993

190 HET ZORGDRAGEN VOOR DE RUIMING EN BERGING, IDENTIFICATIE EN 
HERBEGRAVING OF TRANSPORT NAAR HET LAND VAN HERKOMST VAN STOFFELIJKE 
RESTEN UIT VELDGRAVEN OF GEVONDEN WRAKKEN 1945-1993
Actor: Minister van Defensie

Nederland

NEDERLAND

111-114 In en uitgaande stukken van en aan luitenant-kolonel b.d. P. Weys betreffende het 
beheer van de erebegraafplaats op de Grebbeberg te Rhenen, alsmede naamlijsten 
van gesneuvelde Nederlandse militairen, naspeuringen vermisten, exhumaties, het 
plaatsen van grafstenen en het houden van herdenkingen,
1940-1950.
111 1940.
112 1941.
113 1942-1944.
114 1945-1950.

115-137 Gesneuvelde Nederlandse, geallieerde en Duitse, of in Duitse dienst getreden 
militairen, alsmede overleden of gefusilleerde burgers, gerangschikt per gemeente,
1940-1952.
zie ook Inv. nrs. 70-74, 168-173.
115 Aardenburg, Afferden, Alkmaar, Almkerk, Amersfoort/Leusden, 

Amsterdam, Apeldoorn, Arcen, Arnhem en Assen, 1944-1952.
116 Baarland, Baarle-Nassau, Babiloniënbroek (gemeente Eethen), 

Barneveld, Bathmen, Beers, Beilen, Bemmel, Berg en Terblijt, Bergen
(Limburg) Bergen op Zoom, Berlicum, Beverwijk, Blaricum, 
Bleyerheide, Bloemendaal, Borculo, Borger, Borssele, Boxmeer, 
Boxtel, Breda, Breskens en Castricum, 1946-1952.

117 Dalfsen, Deil, Delft, Delfzijl, Den Bommel en Den Haag (met de 
Waalsdorpervlakte), 1940-1951.
Met een portretfoto.

118 Den Helder, De Rijp, Deurne, Deventer, Diepenveen, Dieren, 
Dinxperloo, Dodewaard, Doetinchem, Domburg, Dongen en 
Doornenburg (gemeente Angeren), 1945-1950.

119 Dordrecht, Driebergen, Driel, Duiven en Dussen, 1946-1951.
Met een pasfoto en een foto van een stoffelijk overschot.

120 Echt, Ede, Eethen, Eibergen, Eindhoven, Elst, Enkhuizen, Enschede, 
Enter, Geertruidenberg, Geldermalsen, Gendt (Gelderland), Gennep, 
Gilze-Rijen, Goirle, Groede, Groenlo, Groesbeek, Groningen, 
Grubbenvorst, 1945-1952.

121 Haalderen (gemeente Bemmel), Haarlemmermeer, Halsteren, 
Harlingen, Hedel, Heer Arendskerke, Heerenberg, Helenaveen, 
Helden, Hendrik Ido Ambacht, Hengelo, en Hensbroek, 1941-1951.

122 's-Hertogenbosch, 1945-1949.
123 Heythuysen, Hilvarenbeek, Hippolytushoef (gemeente Wieringen), 

Hoofddorp, Hooge en Lage Mierde, Hoogland, Huissen, Huis ter 
Heide (Utrecht), en Hunsel, 1946-1951.
Met foto's van de mogelijke locatie van een massagraf te Huis ter Heide; zie ook 
inv. nr 180.

124 Itteren, Jutphaas, Kapelle (Franse militairen), Katwijk aan Zee, 
Kerkdriel en Kesteren, 1949-1951.
Met krantenartikelen betreffende Kapelle.

125 Lage Zwaluwe, Leersum en Leidschendam, 1946-1950.
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126 Lichtenvoorde, 1948-1952.
Met portretfoto en gevonden crucifix.

127 Lochem, Loon op Zand en Luyksgestel, 1947-1950.
128 Maasbree, Maasniel, Maastricht, Margraten, Markelo, Meppel, 

Meijel, Middelbeers, Middenmeer, Moerdijk, Mook en Middelaar, 
1946-1951.
Met een te Markelo gevonden zilveren ring.

129 Muntendam, Nederweert, Neerkant, Nieuw Ginneken, Nieuw-
Lekkerland, Nieuwstadt, Noordwijk, Norg en Nijmegen, 1945-1951.

130 Oirschot, Oosterhout, Oost-Kapelle, Opheusden, Oploo, Orthen, 
Oss, Ottersum, Oudenbos, Overloon en Overveen, 1945-1951.

131 Raamsdonkveer, Raard (gemeente Westdongeradeel), Renswoude, 
Rheden, Roermond, Roggel, Roosendaal, Roosteren, Roozendaal 
(Gld), Rosmalen, in Rotterdam, 1945-1952.

132 Schiedam en het eiland Schiermonnikoog, 1946-1948.
Met foto's van de begraafplaats te Schiermonnikoog.

133 Schoondijke, Sevenum, Soest, Soesterberg, Someren, Spanbroek, 
Sprang-Capelle, Spoordonk, Stad aan 't Haringvliet, Standaarbuiten, 
Steenbergen, St. Odilienberg, St. Oedenrode, Stroe en Swartbroek, 
1945-1951.

134 Terschelling en Texel (Russische militairen), Tiel, Tilburg, Uden, Urk, 
Utrecht, 1943-1951.

135 Valburg, Varik, Veenendaal, Veghel, Velp (Gelderland), Venlo, Venray,
Vierlingsbeek, Vlieland, Vlissingen, Voorst (gemeente Wilp), Vries, 
Vrouwenpolder en Vught, 1945-1951.

136 Waalwijk, Waardenburg, Wanneperveen, Waspik, Wassenaar, 
Wateringen, Weert, Werkendam, Wessem, Wezep, Wierden, 
Willemstad (Belgische militairen), Winschoten, Winterswijk, 
Wissekerke, Woensdrecht en Woudenberg, 1941-1950.

137 IJmuiden, Ysselsteyn (Duitse militairen), IJzendijke, Zevenaar, 
Zevenbergen, Zutphen en Zwollerkerspel, 1945-1951.

138-167 Verlustmeldungen met gegevens betreffende in mei 1940 gesneuvelde Nederlandse
militairen met vermelding van o.a. de persoonlijke gegevens en de begraafplaats, 
opgesteld door het Informatiebureau van het Nederlandse Rode kruis, t.b.v. de 
Wehrmachtgräboffizier beim Wehrmachtbefehshaber in den Niederlanden, 
alfabetisch gerangschikt,
1941.
138 A - Blo.
139 Bli.
140 C - Doorn.
141 Doornh - F.
142 G.
143 H.
144 I - J.
145 K - Kn.
146 Ko.
147 L.
148 M.
149 N - O.
150 P.
151 Q - R.
152 S - Smi.
153 Smo - U.
154 V - Verm.
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155 Verr.
156 W - Z.
157 Naamlijsten van op diverse plaatsen gefusilleerde of overleden 

Nederlandse burgers, 1941-1945.

158-160 Akten van overlijden, opgesteld door diverse gemeenten, 
betreffende Nederlandse oorlogsslachtoffers overleden in het 
concentratiekamp Amersfoort of door de Duitsers gefusilleerd op de
Leusderheide, gerangschikt op grafnummers 1 - 251 en stoffelijk 
overschot 8 - 804 en 1634 - 9604 D, 1942-1949.
Niet compleet.
158 Graf nr. 1 - 18, stoffelijk overschot 8 - 162.
159 Graf nr. 19 - 80, stoffelijk overschot 163 - 462.
160 Graf nr. 81 - 251, stoffelijk overschot 463 - 804. Graf 

nr. ong. stoffelijk overschot 1634 - 9604 D.

161-164 Aangiftes van vermissing betreffende verdwenen Nederlandse 
burgers (voornamelijk gefusilleerde verzetsstrijders), alsmede door 
de nabestaanden teruggezonden formulieren met gegevens t.b.v. 
identificatie, alfabetisch gerangschikt, 1943, 1945-1948.
Met pas en portretfoto's.
161 A - D.
162 E - J.
163 J - P.
164 R - Z .

165 Naamkaarten met opmerkingen als geïdentificeerd of gecremeerd, 
alfabetisch gerangschikt, z.j.
Behorende bij de inv.nrs 161-164.

166 Gegevens betreffende Nederlandse burgers overleden in het 
concentratiekamp Amersfoort, of door de Duitsers gefusilleerd op 
de Leusderheide, met vermelding van de doodsoorzaak, alfabetisch 
gerangschikt, 1945.

167 Gesneuvelde Belgische militairen, piloten en gefusilleerde burgers 
en eventuele overbrenging naar België, 1945, 1950.
Zie ook inv.nr. 70.

168-173 Exhumatierapporten betreffende Nederlandse oorlogsslachtoffers, Russische 
krijgsgevangenen en gesneuvelde Duitse militairen, gevonden op diverse plaatsen 
in massagraven, maar voornamelijk op de Leusderheide nabij het 
concentratiekamp te Amersfoort, gerangschikt op grafnummers 1 - 251 en stoffelijk 
overschot 1 - 804,
1945-1946.
Niet compleet, zie ook inv.nrs. 115-137 en 158-160.
168 Graf nr. 1 - 29, stoffelijk overschot 1 - 280.
169 Graf nr. 30 - 46, stoffelijk overschot 281 - 404.
170 Graf nr. 47 - 80, stoffelijk overschot 405 - 461.
171 Graf nr. 81 - 115, stoffelijk overschot 462 - 516.
172 Graf nr. 116 - 159, stoffelijk overschot 517 - 592.
173 Graf nr. 160 - 251, stoffelijk overschot 593 - 804.

174 Naamlijsten en beschrijving van de stoffelijke resten van in het concentratiekamp 
Amersfoort overleden Nederlandse oorlogsslachtoffers, of gefusilleerd als 
vergelding voor de aanslag op Rauter, gevonden in massagraven op de 
Leusderheide bij Amersfoort, gerangschikt grafnummer 1 - 124 en stoffelijk 
overschot 1 - 551, alsmede lijsten van overbrenging naar diverse laatste 
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rustplaatsen,
1945-1946.

175 Naamlijsten en verzoeken om uitlevering uit Duitsland van Duitse SS-militairen, 
behorende tot de staf van het concentratiekamp Amersfoort, waarvan bekend is 
dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden,
1945-1946.

176 Verklaringen van herkenning, van de stoffelijke resten, door nabestaanden van 
Nederlandse oorlogsslachtoffers, overleden in het concentratiekamp Amersfoort of
door de Duitsers gefusilleerd op de Leusderheide, gerangschikt grafnummer 1 - 231 
en stoffelijk overschot 8 - 693,
1945-1947.
met hiaten.

177-178 Dankbetuigingen aan de DIB van de Imperial War Graves Commission en 
nabestaanden van Nederlandse oorlogsslachtoffers voor het verzorgen van 
herbegrafenissen,
1948-1952.
177 1948-1951 aug.
178 1951 sep.-1952.

179 Herbegrafenis te Amsterdam en Rotterdam van enkele in Duitsland overleden 
Joodse Nederlanders en een verschil van mening over de door het Rijk hiervoor te 
dragen kosten,
1949-1951.

België

BELGIË

180 Onderzoek naar en exhumatie van te Fosses, Henry Chapelle en Manderfeld 
gesneuvelde Nederlandse vliegtuigbemanning van de Marine Luchtvaartdienst en 
overbrenging naar Nederland voor verdere identificatie,
1945-1949.
Met foto's van de graven; zie ook inv.nrs. 79 en 128.

Duitsland

DUITSLAND

181 Naamlijsten betreffende Nederlandse burgers in de gevangenis te Plotzenzee-
Berlijn, met vermelding van periode van verblijf, vergrijp, veroordeling en 
strafmaat,
1940-1945.

182 Onderzoek naar de laatste rustplaats van 72 (of 96) militairen en verzetsstrijders 
van de Orde Dienst (O.D.), behorende tot de groep van luitenant kolonel Versteeg, 
de groep Mekel en de groep Zomer, gefusilleerd en gecremeerd in o.a. het 
concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg, alsmede antwoordformulieren 
van de nabestaanden met gegevens voor de identificatie,
1942, 1945-1946.

183-185 Naamlijsten van het Nederlandse Rode Kruis te Berlijn betreffende Nederlandse 
oorlogsslachtoffers begraven in de Russische en geallieerde zones, alfabetisch op 
plaatsnaam, alfabetisch gerangschikt,
1942-1947.
183 A - F.
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184 G - M.
185 N - Z.

186 Aangiftes van vermissing door nabestaanden van naar Duitsland gedeporteerde 
Nederlanders, alfabetisch gerangschikt,
1945-1946.
Met een persoonsbewijs.

187-190 Antwoordformulieren ingevuld door de nabestaanden van Nederlandse 
oorlogsslachtoffers met gegevens benodigd voor identificatie, alsmede verzoeken 
voor overbrenging naar Nederland, alfabetisch gerangschikt,
1945-1949.
Met pas en portretfoto's en foto's van graven.
187 A - G.
188 H - K.
189 L - O.
190 P - Z.

191-192 Opgaven, verklaringen en aktes van overlijden, betreffende Nederlandse 
oorlogsslachtoffers, om diverse redenen niet geëxhumeerd (o.a. geen 
oorlogsslachtoffer of in Duitse dienst getreden), alfabetisch gerangschikt,
1945-1949.
Met pas en porttretfoto's.
191 A - H.
192 J - Z.

193 Naamlijsten betreffende Nederlandse oorlogsslachtoffers geëxhumeerd in de 
Russische zone, met vermelding van plaats en herbegrafenis,
1946-1947.

194-195 Kaartsysteem met namen en plaatsen behorende bij map 193,
194 Namen A - Z.
195 Plaatsen A - Z.

196-199 Ingekomen stukken van het detachement/peloton Berlijn betreffende Nederlandse 
en soms ook geallieerde oorlogsslachtoffers in de Russische en geallieerde zones 
van Duitsland,
1946-1950.
196 1946 - 1948 juni 5.
197 1948 juni 11 - december 28.
198 1949 januari 8 - maart 8.
199 1949 maart 9 - 1950.

200-202 Rapporten van overbrenging en identificatie betreffende Nederlandse 
oorlogsslachtoffers, voor herbegrafenis in en rond Berlijn, op voornamelijk de 
Britse begraafplaats aan de Heerstrasse en de Franse te Frohnau-Berlijn, in 
afwachting van overbrenging naar Nederland, alfabetisch gerangschikt op de 
uiteindelijke begraafplaats in Nederland,
1946-1950.
200 A - Loc.
201 Loe - Lop.
202 M - Z.

203-204 Rapporten van overbrenging en identificatie betreffende Nederlandse 
oorlogsslachtoffers voor herbegrafenis op de Britse begraafplaats aan de 
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Heerstrasse te Berlijn en latere overbrenging naar de Franse begraafplaats te 
Frohnau-Berlijn, alfabetisch gerangschikt,
1946-1950.
203 A - G.
204 H - Z.

205 Exhumaties te Döberitz betreffende te Tegel-Berlijn gefussileerde Nederlandse 
burgers en militairen van de Stijkel verzetsgroep en overbrenging naar Frohnau-
Berlijn en uiteindelijke herbegrafenis te Den Haag,
1946-1950.
Met foto's van graven en identificatie.

206 Naamlijsten betreffende Nederlandse oorlogsslachtoffers en onbekenden, deels 
geboren in Duitsland, begraven op het kerkhof bij de Pionierstrasse te Spandau-
Berlijn, met vermelding van datum van overlijden, plaats graf en mogelijke 
overbrenging,
1947, 1950.

207 Exhumaties en onderzoek te Döberitz betreffende gefusilleerde Nederlandse 
militairen behorende tot de z.g. Wensink-groep en overbrenging naar Amersfoort 
voor uiteindelijke identificatie, alsmede samenwerking met de Belgische 
Gravendienst i.v.m. gelijktijdig gevonden Belgische oorlogsslachtoffers,
1947-1948.

208 Naamlijsten betreffende in het concentratiekamp Mauthausen gefusilleerde 
Nederlandse en Britse militairen, behorende tot de Militaire Inlichtingendienst en 
het Bureau Bijzondere Opdrachten en betrokken bij het England Spiel, alsmede 
enkele verzoeken van nabestaanden voor overbrenging naar Nederland,
1947-1948.

209-210 Rapporten van overbrenging en identificatie betreffende Nederlandse 
oorlogsslachtoffers voor herbegrafenis op de Britse begraafplaats aan de 
Heerstrasse te Berlijn, alfabetisch gerangschikt,
1947-1949.
209 A - J.
210 K - Z.

211 Rapporten van overbrenging en identificatie betreffende Nederlandse 
oorlogsslachtoffers voor herbegrafenis op o.a. de Franse begraafplaats te Frohnau-
Berlijn en de Britse begraafplaats aan de Heerstrasse en latere overbrenging naar 
begraafplaatsen te Hermsdorf en Spandau, alfabetisch gerangschikt,
1947-1949.

212 Rapporten van overbrenging en identificatie betreffende Nederlandse 
oorlogsslachtoffers voor herbegrafenis op de Franse begraafplaats te Tegel-Berlijn, 
alfabetisch gerangschikt,
1947-1949.

213 Rapporten van overbrenging en identificatie betreffende voornamelijk onbekende 
Nederlandse oorlogsslachtoffers, voor herbegrafenis te Frohnau-Berlijn, Spandau-
Berlijn en de Britse begraafplaats aan de Heerstrasse te Berlijn, alfabetisch 
gerangschikt,
1947-1950.
Met situatieschets van de begraafplaats Spandau.
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214-217 Rapporten van overbrenging en identificatie betreffende Nederlandse 
oorlogsslachtoffers voor herbegrafenis op de Franse begraafplaats te Frohnau- 
Berlijn, alsmede een lijst van overbrenging van Frohnau-Berlijn naar het Heger 
Friedhof te Osnabrüch, alfabetisch gerangschikt,
1947-1950.
214 A - F.
215 G - K.
216 L - Q.
217 R - Z.

218-229 Ingekomen en uitgaande stukken van het detachement/peloton Berlijn betreffende 
Nederlandse en geallieerde oorlogsslachtoffers,
1947-1951.
Met een foto van een graf in map 223.
218 1947, nrs. 1 - 99.
219 1947, nrs. 100 - 337.
220 1948, nrs. 340 - 452.
221 1948, nrs. 458 - 691.
222 1948, nrs. 706 - 994.
223 1948, nrs. 1000 - 1150.
224 1948, nrs. 1155 - 1298.
225 1848, nrs. 1301 - 1498.
226 1948-1949, nrs. 1501 - 1797.
227 1949 nrs. 1806 - 1995.
228 1949-1950, nrs. 2001 - 2299.
229 1950-1951, nrs. 2301 - 2607.

230-234 Weekrapporten van het detachement/peloton Berlijn betreffende Nederlandse 
oorlogsslachtoffers in voornamelijk de Russische zone en overbrenging hieruit,
1947-1951.
230 1947.
231 1948-juli 26.
232 1948 augustus 7-december 31.
233 1949.
234 1950-1951.

235 Lijsten betreffende tweede exhumatie van Nederlandse oorlogsslachtoffers in de 
provincie Brandenburg, met vermelding van datum van overlijden, gemeente/ 
begraafplaats en grafnummer, alsmede stukken betreffende het concentratiekamp 
Ravensbruck en naamlijsten Lager Sachsenhausen, alfabetisch gerangschikt per 
gemeente en Kreis,
1947-1951.

236 Lijsten betreffende tweede exhumatie van Nederlandse oorlogsslachtoffers in de 
provincie Thüringen, met vermelding van datum van overlijden gemeente/ 
begraafplaats en grafnummer, alfabetisch gerangschikt per gemeente en Kreis,
1947-1951.

237-238 Ingekomen en uitgaande stukken van diverse detachementen en pelotons, maar 
voornamelijk het detachement/peloton Berlijn, betreffende Nederlandse 
oorlogsslachtoffers en problematiek inzake de begraafplaatsen,
1947-1952.
237 Ingekomen stukken, 1949-1952.
238 Uitgaande stukken, 1947-1952.
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239 Rapporten van overbrenging van urnen van Nederlandse oorlogsslachtoffers voor 
tijdelijke bewaring bij het kantoor van de DIB te Berlijn,
1948-1950.

240-243 Uitgaande stukken van het detachement/peloton Berlijn betreffende Nederlandse 
en geallieerde oorlogsslachtoffers,
1948-1951.
240 1948 juli 19 - nov. 15.
241 1948 nov. 17 - 1949 feb 26.
242 1949 maart 3 - juli 20.
243 1949 aug. 2 - 1951.

244 Lijsten betreffende voltooide (deels tweede) exhumatie van Nederlandse 
oorlogsslachtoffers in de Russische zone, met vermelding van datum van 
overlijden, gemeente/begraafplaats en grafnummer, Kreis of Landkreise,
1948-1950.

245-261 Lijsten betreffende (deels tweede) exhumatie van Nederlandse, Belgische en Franse
oorlogsslachtoffers in de Russische zone, met vermelding van datum overlijden, 
gemeente/begraafplaats en grafnummer, alfabetisch gerangschikt per Kreis of 
Landkteise,
1948-1951.
245 Kreis A - D.
246 Kreis F - Z.
247 Landkreise A - K.
248 Landkreise L - Z.
249 Lijsten betreffende tweede exhumatie van Nederlandse 

oorlogsslachtoffers in de provincie Saksen, met vermelding van 
datum overlijden, gemeente/ begraafplaats en grafnummer, 
alfabetisch gerangschikt per gemeente en Kreis, 1948-1951.

250 Lijsten betreffende tweede exhumatie van Nederlandse 
oorlogsslachtoffers in de provincie Saksen-Anhalt, Mecklenburg en 
Thüringen, met vermelding van datum van overlijden, 
gemeente/begraafplaats en grafnummer, alfabetisch gerangschikt 
per gemeente en Kreis, 1948-1951.

251 Rapporten van overbrenging en identificatie betreffende 
Nederlandse krijgsgevangenen overleden te Neu-Brandenburg, 
1949.

252 Naamlijsten betreffende Nederlandse oorlogsslachtoffers te 
Weimar-Buchenwald, alsmede navraag naar in 1945 te 
Bismarckturm, door militairen van 82nd American Airborne Division 
begraven oorlogsslachtoffers uit het concentratiekamp Buchenwald,
1949.

253 Het lichten van de in 1945 te Kiel gezonken Duitse passagierschepen 
"Cap Arcona" en "Thielbeck" met aan boord mogelijke Nederlandse 
oorlogsslachtoffers van het concentratiekamp Neuengamme en 
onderzoek naar massagraven in de buurt van Lübeck, 1949-1950.

254 Opgaven en naamlijsten van het Duitse Amt fur die Erfassung der 
Kriegsopfer te Berlijn-Charlottenburg betreffende Nederlandse 
oorlogsslachtoffers in de Russische zone met vermelding van o.a. 
datum en plaats van overlijden, begraafplaats en grafnummer, 1949-
1950.

255 Rapporten van overbrenging en identificatie, alsmede akten van 
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overlijden betreffende Nederlandse oorlogsslachtoffers en een 
onbekende voor herbegrafenis op de Franse begraafplaats te 
Frohnau-Berlijn, alfabetisch gerangschikt, 1949-1951.

256 Lijsten betreffende persoonlijke eigendommen van Nederlandse 
oorlogsslachtoffers, gevonden tijdens exhumaties in de Russische 
zone en verzonden aan het Nederlandse Rode Kruis, 1949-1951.

257 Naamlijst betreffende Nederlandse burgers die werkzaam zijn 
geweest bij de firma Junkers & Co te Dessau in de periode 1942-
1945, 1950-1951.

258 Ingekomen en uitgaande stukken van de commandant van het 
peloton C, betreffende Nederlandse oorlogsslachtoffers in 
voornamelijk de Britse zone in Duitsland en een eventuele 
overbrenging naar Nederland, 1950-1952.

259 Rapporten van overbrenging (verzamellijsten) betreffende 
Nederlandse oorlogsslachtoffers gevonden in de Britse zone met 
vermelding van gemeente en begraafplaats, gerangschikt op datum 
van exhumatie, 1951.

260 Uitgaande rapporten en weekverslagen van de commandant van het
peloton A, betreffende Nederlandse oorlogsslachtoffers in 
voornamelijk de Britse zone in Duitsland, alsmede naamlijsten 
inzake oorlogsslachtoffers liggend in massagraven die niet geopend 
kunnen worden, 1951-1952.

261 Rapporten van de commandant van het peloton C, betreffende 
plaatsen in voornamelijk de Britse zone in Duitsland waar 
Nederlandse oorlogsslachtoffers zijn gevonden die niet kunnen of 
worden overgebracht naar Nederland, alfabetisch gerangschikt, 
1951-1952.

Duitsland en Nederland

DUITSLAND EN NEDERLAND

262 Naamlijsten van en onderzoek naar gefusilleerde of overleden Nederlandse 
oorlogsslachtoffers, gecremeerd te Velzen en overbrenging van de urnen naar 
Duitsland en het weer terug brengen naar Nederland, alsmede onderzoek naar 
Belgische urnen,
1941-1952.
Met foto van een massagraf; zie ook inv.nr. 88.

263-288 Transporten van Nederlandse oorlogsslachtoffers uit Duitsland naar Nederland, 
met naamlijsten, rapporten van eerdere overbrenging naar Berlijn voor 
herbegrafenis in afwachting van overbrenging naar Nederland, 
identificatiegegevens en Duitse aktes van overlijden, alfabetisch gerangschikt per 
transport,
1948-1951.
263 1e transport 1948.
264 1e - 4e transport 1948-1949.
265 5e transport 1949.
266 6e transport 1949.
267 7e transport 1949.
268 8e transport 1949.
269 9e transport 1949.
270 10e transport 1949.
271 11e - 12e transport 1949.
272 13e transport 1949.

met pasfoto.
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273 14e transport 1950.
274 15e transport 1950.
275 16e transport 1951.

met portretfoto.
276 17e transport 1951.
277 1e transport via Bonn 1950.
278 Opgaven en naamlijsten van de Oorlogsgravenstichting betreffende 

Nederlandse oorlogsslachtoffers, na transport uit Duitsland, voor 
herbegraving op het ereveld van de stichting te Loenen (Gld), 1949.

279-281 Overdrachten van de DIB aan de Oorlogsgravenstichting van 
Nederlandse oorlogsslachtoffers, na transport uit Duitsland, voor 
herbegraving op het ereveld te Loenen (Gld), alfabetisch 
gerangschikt, 1949-1952.
279 A - H.
280 J - R.
281 S - Z.

282-288 Rapporten van overbrenging van Nederlandse oorlogsslachtoffers, 
van Duitsland naar Nederland, voor herbegraving op het ereveld te 
Loenen (Gld) en diverse andere plaatsen in Nederland, alsmede de 
daarbij behorende gegevens over de eerder in Duitsland verrichte 
exhumaties en identificaties, alfabetisch gerangschikt, 1950-1951.
282 A - C.
283 D - G.
284 H - J.
285 K - L.
286 M - R.
287 S - U.
288 V - Z.

Frankrijk

FRANKRIJK

289 Nederlandse militairen van o.a. de Marine Luchtvaartdienst, de Prinses Irene 
Brigade en gefusilleerde of overleden burgers en overbrenging naar Nederland,
1942, 1945-1951.
Zie ook inv.nr. 81.

Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije

OOSTENRIJK EN TSJECHO-SLOWAKIJE

290 Nederlandse oorlogsslachtoffers in Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije,
1945-1946.

Registratiemiddelen

REGISTRATIEMIDDELEN

291-292 Alfabetisch trefwoordenregister betreffende in en uitgaande stukken van de Dienst 
Identificatie en Berging,
z.j.
291 A - L.
292 M - Z.

293-298 Registers/brievenboeken betreffende inkomende en uitgaande stukken van de 
Dienst Identificatie en Berging,
1945-1952.
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293 1945-1946.
294 1946-1947.
295 1947-1949.
296 1949.
297 1949-1950.
298 1950-1952.
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Bijlagen

B I J L A G E N
Concordantie van oud nummer naar nieuw inventarisnummer

CONCORDANTIE VAN OUD NUMMER NAAR NIEUW INVENTARISNUMMER

Oud nr. Nieuw inv.nr.

Ongenummerd 1 t/m 102

94, 118 103

94 104

15-16 105

15-16 106

122-125 107-108

108-113 109

43 110

122-125 111-114

23-24, 26-33, 108-113, 117, 129 115-137

ongenummerd 138-156

44 157

42 158-160

18-20 161-164

21 165

41 166

116 167

35-37 168-173

34, 39 174

38 175

40 176

120-121 177-178

ongenummerd 179

6 180

57, 63 196-199

56, 58-59, 68 (7) 230-234

69-78 218-229

65 237-238

79-80 240-243

119 258

78 260

119 261

68 (9) 181
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Oud nr. Nieuw inv.nr.

25 182

64 183-185

14 186

67 187-190

82, 90 191-192

66 193

68 (8) 194-195

10, 62 200-239

50 203-204

48-49 205

68 (10) 206

4 207

ongenummerd 208

51 209

53 211

11 (2) 212

61 213

54 214

68 (3) 235

68 (6) 236

13 239

68 (2) 244

68 (1) 245-262

68 (5) 249

68 (4) 250

11 (1) 265

68 (11) 252

ongenummerd 253

68 (2) 254

52, 60 255

81 256

68 (13) 257

17 258

12 259

83-89 260-277

3 278
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Oud nr. Nieuw inv.nr.

1-2 279-281

7-9, 126-127 282-288

5 289

68 (12) 290

ongenummerd 291-292

ongenummerd 293-298
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