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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:
G.L. Schim van der Loeff [levensjaren 1915-1996]

Archiefbloknummer:
C27032

Omvang:
239 inventarisnummer(s)1,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands, enkele in het Engels, in het Frans en in het 
Italiaans.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte documenten, een enkele maal aangevuld met fotokopieën. Twee
fotonegatieven in toegangnr. 39.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Schim van der Loeff, G.L. (1915-1996)

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Mr. G.L. Schim van der Loeff was advocaat in bezettingstijd. Het merendeel van het archief bevat 
een door hemzelf gevormde selectie van stukken betreffende zijn werk als strafpleiter voor Duitse 
rechtbanken in bezet Nederland, aangevuld met documentatie betreffende het verzet en 
herdenking van de oorlog. Het archief bevat daarom belangrijke aanvullende 
oorlogsdocumentatie, te meer daar de dossiers van het justitiële apparaat voor een groot deel 
door de bezetter zijn vernietigd.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B).

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.

Enkele documenten zijn ernstig beschadigd of zeer bros en kunnen niet dan na versterking of 
restauratie aan het publiek beschikbaar worden gesteld.

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, G.L. Schim van der Loeff [levensjaren 1915-1996], nummer toegang 
2.21.389, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Schim vd Loeff, 2.21.389, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Context: De rechtspraak en de positie van de strafadvocaat tijdens de bezetting

CONTEXT: DE RECHTSPRAAK EN DE POSITIE VAN DE STRAFADVOCAAT TIJDENS DE BEZETTING
Een groot deel van het archief betreft de werkzaamheden van Schim van der Loeff als strafpleiter 
voor speciale tijdens de bezetting werkzame rechtbanken en als bemiddelaar bij Duitse 
autoriteiten. De rechtbanken waarvan hier sprake is zijn ingesteld door Seyss Inquart, 
rijkscommissaris voor de bezette gebieden, daarin bijgestaan door zijn Generalkommissar für 
Verwaltung und Justiz Friedrich Wimmer. Bij verordening van 8 juni 1940 (VOB 1940, p. 26-27) 
kregen de krijgsraden te velde van de Duitse Wehrmacht de bevoegdheid recht te spreken over 
misdaden, begaan tegen de Wehrmacht, haar leden, haar gebouwen en inrichtingen. Deze 
bevoegdheid, normaliter tijdens bezetting bedoeld tegen mogelijke franc-tireurs, werd ruim 
geïnterpreteerd: alle zaken die de Wehrmacht in gevaar konden brengen vielen daaronder, dus 
nagenoeg alle verzetshandelingen, zoals sabotage, spionage, maar ook overtredingen van door de 
Wehrmacht geïnspireerde bevelen en verboden. Een gelijkaardige bevoegdheid kreeg het SS- und 
Polizeigericht X in Den Haag (vanaf februari 1944 in Velp) voor misdaden tegen SS-ers of tegen 
politieagenten. De vonnissen van deze krijgsraden en het SS- und Polizeigericht konden gelijk 
staan aan die voor deserteurs in oorlogstijd: de doodstraf. Krijgsraden hadden de bevoegdheid 
Nederlandse advocaten de toegang tot het proces te ontzeggen, wanneer naar hun oordeel door 
de openbaarheid van het proces de belangen van het Duitse Rijk werden geschaad. Rechtsbijstand 
kreeg de verdachte dan van een Pflichtverwalter, die door de rechtbank werd aangewezen.

Bij verordening van 17 juli 1940 stelde Seyss Inquart twee Duitse rechtbanken in, het Deutsches 
Landesgericht en het Deutsches Obergericht in den besetsten niederländischen gebiete (, die zaken
konden behandelen tegen Duitsers of "personen van daaraan gelijkgestelde nationaliteit", delicten
tegen het Groot-Duitse Rijk, het Duitse volk, de NSDAP en haar instellingen.. Verder mochten zij 
recht spreken over gevallen van "plundering" en voor het algemeen belang gevaarlijke misdrijven 
(gemeingefärhliches Verbrechen), bijvoorbeeld het in gevaar brengen van de voedselvoorziening. 
Deze instanties mochten dus ook tegen Nederlanders recht spreken, met voorbijgaan van de 
Nederlandse rechterlijke instanties Bij het Landesgericht vonniste één rechter, die aanvankelijk 
slechts gevangenisstraffen lager dan vijf jaar mocht opleggen; vanaf 21 mei 1942 was de 
rechtsmacht van het Landesgericht uitgebreid tot alle vonnissen behalve levenslang of de 
doodstraf. Ook kon het Landesgericht zonder zitting vonnissen uitvaardigen in de vorm van 
Strafbefehle, waartegen dan bezwaar kon worden aangetekend (VO 56/42) . Bij het Obergericht 
besliste een kamer; dit gerecht had de bevoegdheid doodstraffen uit te spreken. Tegen uitspraken 
van het Landesgericht was beroep mogelijk bij het Obergericht, tegen uitspraken van het 
Obergericht was geen beroep mogelijk. Het Obergericht werd voorgezeten door een Duitser, de 
processen werden in het Duits gevoerd. Een verdachte die de taal niet machtig was en tijdens de 
procesvoering het slachtoffer werd van een onbetrouwbare tolk, kon slechts proberen door een 
verzoek om genade herziening van zijn vonnis te verkrijgen. Het werd nog erger als het 
Obergericht bij bepaalde politieke delicten als Sondergericht optrad: dat was een vorm van 
snelrecht, waarbij binnen 24 uur na een dagvaarding (normaal was dat een week) een rechtszitting 
kon houden.

Ook andere instanties konden straffen opleggen, zoals de plaatselijke politiepresident bij 
verkeersovertredingen de crisiscontroledienst of de Finanzdienst bij economische delicten. Omdat 
dit veelal administratieve maatregelen waren, kon in sommige gevallen met succes bezwaar 
worden aangetekend bij het Landesgericht.

De door Seyss Inquart ingestelde rechtbanken waren niet onafhankelijk. Het gehele rechtsstelsel 
werd namelijk gezien als een instrument ter verdediging van het Duitse Rijk tegen zijn 
tegenstanders, en misdadigers werden daaronder gerekend. De Rijkscommissaris had de 
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bevoegdheid rechters te benoemen en te ontslaan; een rechter werd dus niet voor het leven 
benoemd, maar kon worden beoordeeld als een ambtenaar - volgens door Wimmer en Seyss-
Inquart te stellen aanwijzingen in de geest van de Führer. In de praktijk betekende ontslag, zeker 
vanaf 1941, inlijving in de Arbeitseinsatz. Ook had de Rijkscommissaris rechtstreeks invloed op de 
rechtsgang. Misdrijven moesten bij hem worden aangemeld; hijzelf of zijn Generalkommissar für 
Verwaltung und Justiz wees dan de rechtbank aan die het oordeel moest vellen. In de praktijk 
betekende dit onzekerheid voor de verdachte en met name voor zijn naaste verwanten of 
advocaten, soms tot aan de procesdag. Dit laatste gebeurde regelmatig wanneer Seyss-Inquart of 
Wimmer vonden dat er een krijgsraad moest worden ingeschakeld. Tenslotte had dit duo de 
bevoegdheid - soms door de Führer opgelegde plicht - een vonnis van het Landes- of Obergericht 
te vernietigen. In dat geval moest er een nieuw proces gevoerd worden aan de hand van een door 
de Rijkscommissaris gedicteerde motivatie voor het vonnis.

Niet alleen strafrechtelijke vervolging kon reden zijn voor arrestatie en gevangenzetting. In 
Nederland werden ook de wet zum Schütz vom Volk und Staat (Reichsgesetzblatt 28 februari 1933 
p. 83) toegepast, die in Duitsland thans nog steeds van kracht is. Personen, die een gevaar zijn voor
de staat, kunnen hierdoor gevangen worden gehouden totdat het gevaar geweken is, zij zijn dan in
Schützhaft gesteld. In theorie kan een Schütshaftbefehl voor een beperkte termijn gelden. In de 
praktijk van het Derde Rijk betekende dat een permanent proces van "heropvoeding door arbeid" 
in een concentratiekamp. De Geheime Staatspolizei (Gestapo) en de Sicherheitsdienst vaardigden 
daarvoor een Schütshaftbefehl uit, dat door de politie werd uitgevoerd zonder dat nabestaanden 
daarvan in kennis werden gesteld. Op den duur bleek dat voor specifieke 
antinationaalsocialistische handelingen als jodenhulp Schützhaft werd toegepast. Zelfs tijdens of 
na een proces kon de Duitse politie nog een verdachte abtrennen en alsnog in Schützhaft houden. 
Nederlandse concentratiekampen als Vught en Amersfoort waren overigens ook in gebruik bij 
langdurig voorarrest.

De advocaat

DE ADVOCAAT
Werd een advocaat dus met een arrestatie geconfronteerd, dan moest hij eerst achterhalen of er 
sprake was van aanklacht en een proces. Tegen Schützhaft kon een advocaat niets anders dan 
bemiddelen voor mogelijke correspondentie of steun. Voor inlichtingen was hij afhankelijk van de 
medewerking van de Sachbearbeilter van de arrestant, meestal de rechercheur die het onderzoek 
leidde. Met hem bleef hij in contact totdat het proces voorkwam - of totdat bleek dat de 
Sicherheitsdienst de arrestant alsnog naar een kamp had afgevoerd. Via deze Sachbearbeilter kon 
de verdachte een volmacht opstellen waarbij de advocaat voor de rechtbank als zijn 
vertegenwoordiger kon optreden - mits althans deze rechtbank dat toeliet - bezoekafspraken 
proberen te maken, te achterhalen welke rechtbank Seyss Inquart wilde aanwijzen en 
processtukken te bemachtigen. Dat laatste bleek vaak moeilijk. Schim van der Loeffs 
Amsterdamse collega M.G.Th. Keune zegt van het over het algemeen behoorlijk functionerende 
Landesgericht: "processtukken kreeg je zelden" 1 .Slechts sporadisch slaagde een advocaat erin de 
verdachte uit de dodelijke klauwen van een krijgsraad te krijgen. Met name de krijsgraden van de 
Luftgau waren berucht omdat ze elke verdachte a priori als een te executeren volksvijand 
behandelden, en er openlijk blijk van gaven dat een strafproces voor hen een zinloze formaliteit 
was.

Na een eenmaal geveld vonnis kon de advocaat slechts door middel van een genadeverzoek aan 
de Rijkscommissaris proberen iets aan de zaak af te doen. Veelal was dat vergeefs. Alleen bij 
veroordelingen tot boete slaagde Schim van der Loeff erin om langs deze weg betaling van 
gedeelten in termijnen te bedingen en daarmee te voorkomen dat een veroordeelde door 
liquiditeitsproblemen in een Duits tuchthuis belandde, om daar onder streng regime tien uur per 
dag dwangarbeid te verrichten..

1 Van Bijlaarsdam p. 432.
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Met Hitlers Terror-und-Sabotage-Erlass van 30 juli 1944 kwam een einde aan de Duitse militaire 
strafrechtspraak over niet-militairen, wat feitelijk betekende dat deze procedure door standrecht 
werd vervangen. De eenheden van de Sicherheitsdienst opereerden op eigen inzicht volgens een 
door hun hoofd uitgevaardigd Niedermachingsbefehl van 11 september. Aan het einde van 1944 
viel ook de rechtspraak van het Landesgericht en het Obergericht stil.

Geschiedenis van de archiefvormer en zijn archief

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER EN ZIJN ARCHIEF
Gerard Leonard Schim van der Loeff werd op 26 februari 1915 in Den Haag geboren. In 1933 
behaalde hij het diploma Gymnasium-ß, waarna hij rechten studeerde in Leiden. In 1938 behaalde 
hij zijn doctoraal examen, waarna hij zich als advocaat in Den Haag vestigde. Hij werd bestuurslid 
van De jonge balie, waar door kennisuitwisseling de advocatenpraktijk werd verbeterd en mogelijk
ook werd gediscussieerd over de ethiek van het vak. Dat was nodig, want de rechtspraktijk werd 
voor een groot gedeelte gedicteerd door het regime van de bezetter. Van 1945 tot 1949 diende hij 
als reserveofficier bij de artillerie van het Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger op West-Java. 
Na de soevereiniteitsoverdracht gerepatrieerd als reservemajoor kreeg hij een betrekking van de 
Afdeling Procedures bij het Nederlands Beheersinstituut. dat weldra werd geliquideerd. In 1952 
hervatte hij zijn advocatenpraktijk in Den Haag. In 1960 werd hij deelgenoot van een 
advocatenkantoor in scheepvaartaangelegenheden in Rotterdam, waaruit hij zich in 1981 terugtrok
om zaken uit zijn oude praktijk in Den Haag af te wikkelen. In 1986 trok hij zich definitief terug als 
advocaat. Hij overleed op 16 februari 1996. Zijn laatste jaren wijdde hij aan het maken van 
aantekeningen en het bijhouden van documentatie over de advocatuur tijdens de bezetting. 
Daarvoor bracht hij een nadere ordening aan in zijn archief. De procesdossiers uit de bezettingstijd 
bewaarde hij selectief met het oog op mogelijk onderzoek naar de rechtsgang in die jaren. Hij 
ontdeed de meeste dossiers van de vaak uitvoerige persoonlijke correspondentie met verwanten 
en over te verrekenen kosten en declaraties en behield wat naar zijn oordeel van belang was voor 
de kennis van de rechtsgang in de oorlog. De belangrijkste dossiers voorzag hij van nummers, 
waarnaar hij verwees in een index. Aan de stukken voegde hij niet zelden aantekeningen en 
fotokopieën van latere publicaties toe. Een enkele maal werden ook fotokopieën van elders 
achterhaalde processtukken, staf- of arrestatiebevelen toegevoegd, soms met de aantekening dat 
hij die tijdens het proces niet overhandigd had gekregen. Naast deze dossiers legde hij een 
verzameling vast van circulaires, manuscripten en tijdschriften van het verzet, die hij eveneens van 
een lijst voorzag. Nadat hij gesproken had met medewerkers van het Algemeen Rijksarchief stelde 
hij in 1989 een codicil op, waarbij hij zijn archief naliet aan het Algemeen Rijksarchief.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Na zijn overlijden droeg zijn weduwe J. Schim van der Loef-Mackaay de bibliotheek "documentatie
verdediging van arrestanten gedurende de Duitse bezetting" over aan de Juridische bibliotheek 
Het archief, dat zij oorspronkelijk als onderdeel van de boekerij beschouwde, werd in 1998 naar 
het Algemeen Rijksarchief overgebracht.

In 2009 werd het archief geordend en beschreven door dr. J.A.A. Bervoets, werkzaam als 
vrijwilliger bij het Nationaal Archief. In dat jaar werd het archief ter uitvoering van het 
bovengemelde codicil van mr. G.L. Schim van der Loeff formeel aan het Nationaal Archief 
overgedragen door B. Mackaay in Rijswijk en R.A.H. van Ruler in Den Haag, executeurs-
testamentair van J. Schim van der Loef-Mackaay.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Zoals gezegd herordende Schim van der Loeff zijn advocatendossiers gedeeltelijk voor zijn 
documentatie inzake de Tweede Wereldoorlog en "verrijkte" hij die met eigen aantekeningen en 
documentatie. Voor een groot deel zijn deze dossiers intact gelaten. Toch heeft de inventarisator 
enige ingrepen verricht: stukken betreffende eenzelfde zaak, die in verschillende al dan niet 
genummerde dossiers zijn aangetroffen, zijn weer bijeengebracht, zodat de oorspronkelijke orde is
hersteld. Ook documentatie, die ter adstructie van een detail aan de oorspronkelijke stukken was 
toegevoegd, maar uiteindelijk een "eigen leven" ging leiden, is apart geborgen en van een eigen 
beschrijving voorzien. Waar nodig zijn gegevens in de beschrijvingen toegevoegd die de relatie met
de geschiedenis van het verzet of de oorlogssituatie duidelijk maken. Door middel van een 
concordantie op de door Schim van der Loeff aangebrachte dossiernummers kunnen zijn daarnaar 
verwijzende indexen en nummerlijsten alsnog worden gebruikt.

De verzameling stukken betreffende de bezetting, het verzet en de bevrijding, die door Schim van 
der Loeff van een lijst waren voorzien, zijn door mij nader beschreven en aangevuld met elders 
verspreid aangetroffen stukken. Enkele van deze stukken bleken later in Schim van der Loeffs 
numerieke advocatendossiers gelegd ter adstructie van nadere herdenkingen. Ze zijn zoveel 
mogelijk in de oorspronkelijke verzameling geplaatst.

Op de toegangen die Schim van der Loef zelf heeft gemaakt, is achterin deze inventaris een 
concordantie gemaakt. In de inventaris zijn de door Schim van der Loeff aangebrachte kenmerken 
opgenomen.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Geraadpleegde bronnen

GERAADPLEEGDE BRONNEN
M.J. Barents, `De verdediging van strafzaken voor Duitse gerechten in bezet gebied', in: Advocatenblad 
60/9 (mei 1980), p. 186-191.Gerrold van der Stroom, Duitse strafrechtpleging in Nederland en het lot der 
veroordeelden Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog 4. 's-Gravenhage 1982.Karen 
Bijlaarsdam, 'Advocaat in oorlogstijd', in: Advocatenblad 75/10 (mei 1990), p. 431-435.G. von Frijtag 
Drabbe Künzel, Het recht van de sterkste, Duitse strafrechtspleging in Nederland. Amsterdam 1999. (hierin 
ook een analyse van het beschikbare archiefmateriaal over Duitse strafrechtpleging)
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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

1 Stukken betreffende zijn persoonlijk leven

1 STUKKEN BETREFFENDE ZIJN PERSOONLIJK LEVEN

1 Dossier 119: Ingekomen strafbeschikkingen van de politiepresident van 's-
Gravenhage wegens door hem begane verkeersovertredingen met afschriften van 
verzoeken om een gerechtelijk proces.
1943, 1944 4 stukken
De stukken zijn zeer broos en kunnen niet zonder versterking aan het publiek beschikbaar worden 
gesteld.

2 Stukken betreffende het beheer en de bestemming van zijn archief, met codicil.
1965 - 1990 1 omslag

3 Fotografische portretten van Schim van der Loeff.
1979 en z.j 1 omslag

4 Afschrift van een brief aan het Nationale Comité Verzetskruis met een voordracht 
van zijn tante H.E. de Vogel-Schim van der Loeff, met advertentie betreffende haar 
overlijden.
1986 mei 2 stukken

5 Fotokopieën van genealogische gegevens over zijn vader Johannes Schim van der 
Loeff, met aantekeningen.
1999 januari 2 3 stukken
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2 Stukken betreffende de uitoefening van het beroep van advocaat.

2 STUKKEN BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ADVOCAAT.
2.1 Juridische vorming

2.1 JURIDISCHE VORMING

6-7 Stukken betreffende spionage.
1940-1942 en z.j 2 omslagen
6 Ingekomen missiven en circulaires van de bezetter over de 

vervolging en berechting van spionage, 1940-1942
7 Losse aantekeningen en fragmenten van fotokopieën van publicaties

over de rechtsgevolgen en strafbaarstelling van spionage. Z.j
De gekopieerde artikelen dateren van 1940 tot1990.

8 Dossier 125A. Exemplaar van de handleiding Strafrecht der deutschen Wehrmacht. 
Gedrukt.
1941 1 deel

9 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Vereniging "De jonge balie".
1941-1944 1 omslag

10 Dossier 8: Ontwerp herziene regelen voor advocaten, door de Nederlandsche 
Advocaten Vereeniging.
1943 maart 4 1 omslag
Met ter documentatie toegevoegde gegevens over erecodes van advocaten en advocatenethiek.
1945-1992.

11 Dossier 9: Ingekomen circulaire van de Nederlandsche Advocaten Vereeniging over 
bezoekersregelingen voor gevangen cliënten.
1943 maart 4 1 stuk

2.2 Bijstand in strafprocessen 1940-1945

2.2 BIJSTAND IN STRAFPROCESSEN 1940-1945
2.2.1 Procedurele aangelegenheden van rechtsbijstand

2.2.1 PROCEDURELE AANGELEGENHEDEN VAN RECHTSBIJSTAND
Een advocaat kan een cliënt voor de door Seyss Inquart ingestelde rechtbanken slechts verdedigen 
na een volmacht en als hij bij die rechtbank wordt toegelaten. Bij het Landesgericht en het 
Obergericht is dat gewoonlijk het geval. Militaire rechtbanken laten Nederlandse advocaten slechts 
mondjesmaat toe en wijzen zelf soms een Duitse Pflichtverwalter aan. Vooral wanneer een arrestant
voor een militaire rechtbank dreigt te komen, is het moeilijk contact te krijgen.
Na een vonnis kan vanaf 20 december 1940 bij de Rijkscommissaris een Gnadenversuch worden 
ingediend. Dit kan een middel zijn tot vermindering van straf omdat (economische) belangen van 
derden dit vorderen of om uitstel wegens gezondheidsredenen Ook kan de afbetaling van boetes via
een Gnadenversuch nader worden geregeld door toelating van betalingen in uitgestelde termijnen. 
Hierdoor wordt detentie op de vervaldag tegengegaan.

12 Dossier 18: Stukken betreffende een geweigerd verzoek om bij het proces tegen 
Willem Anton de Gruyter wegens spionage als advocaat bij het Feldgericht te 
worden toegelaten.
1942 Juli - oktober 1 omslag

13 Dossier 78: Deurwaardersexploot voor de dagvaarding van twee getuigen à 
decharge voor Willem Frederik Leunis, 1942 oktober 21. Afschrift.
1942 1 stuk

14 Dossier 6, 20, 103: Afschriften van een missive van het Departement van Justitie 
over de bevoegdheid van het Duitse Kriegsgericht advocaten te weigeren, met 
lijsten van beklaagden bij wie geen advocaat is toegelaten, correspondentie aan 
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cliënten en stukken betreffende een afgewezen verzoek om Gerrit Jan krediet te 
mogen verdedigen.
1942 -1943 1 omslag
Met latere aantekeningen over het afwijzingsbeleid van het Kriegsgericht. Z.j.

15 Doorslagen van ontwerpen van verzoeken om kwijtschelding van tuchthuisstraf of 
regeling van boetes voor Marinus van Mook, Hermanus Everardus Peeters, Jacob 
van Put en Hans Schoonenberg.
1942-1944 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

16 Dossier 102: Ingekomen brief van "Wim"met verzoek om vertrouwelijke gegevens 
ter ontlasting van Dirk van Assen.
1943 november 11 1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

17 Dossier 82: Concept van een verzoek aan het Obergericht om verlof voor Emma 
Cornelia Buys, gedetineerde in Kleef, om van haar stervende moeder in Vlaardingen
afscheid te mogen nemen. Getypt.
1943 augustus 1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

18 Medische attesten voor veroordeelden ter verkrijging van uitstel van 
gevangenisstraf, gewaarmerkt door ambtenaren van de gemeente Markelo.
1944 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

19 Correspondentie over de arrestatie van G. Bolhuis, smid te Visvliet.
1944 februari-april 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

20 Dossiers 107-112: Stukken betreffende pogingen tot verwijzing van aangeklaagde 
personen Blass, Bekkens-Goedendorp, Heisterkamp, Somberg, Mijntje Trommel, 
Verschoor naar een rechtbank van het Landesgericht.
1944 februari - juni 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

21 Dagvaarding van een rechtbank van het Landesgericht voor Thissen wegens 
ontvreemding voor een proces op 28 mei 1944, met bijlage en aantekening van 
Schim van der Loeff dat deze datum op een zondag valt.
1944 mei 28 2 stukken
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

22 Dossier 13-19: Briefwisseling naar aanleiding van diverse verzoeken om 
rechtsbijstand in strafzaken.
1944 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

23 Minuut van een brief aan het gerecht van de Commandant van het Duitse leger in 
Nederland met verzoek om inlichtingen over Egbert Schimmel, arts in Heusden.
1944 juli 21 2 stukken
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

24 Dossier 131: Stukken betreffende het verzoek van Cornelis Marinus Antonius Kiene, 
aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de moord op een joods meisje om voor een 
Nederlandse instantie terecht te staan.
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1944-1986 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

25 Ingekomen briefje van de gevangene n.n., mogelijk meegesmokkeld buiten de 
controle om, met later toegevoegd getypt afschrift.
Z.j 2 stukken
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

2.2.2 Halsmisdrijven.

2.2.2 HALSMISDRIJVEN.
In Duitsland gold vanaf 1939 de doodstraf voor 46 misdrijven, die meestel ondermijning van de 
weerbaarheid van de Duitse natie (Wehrkraftzersetzung) betroffen . In Nederland werden deze 
bepalingen veelal door de bezetter toegepast met het begrip "sabotage". Zelfs op het luisteren naar 
vijandige radiozenders stond in Duitsland de doodstraf. In Nederland werd de doodstraf vooral 
toegepast op verzetshandelingen op georganiseerde grondslag, waarbij maatregelen van de 
bezetter evident werden tegengewerkt en sabotage. Wanneer doodstraf werd vervangen door 
levenslang betekende dit doorsturing naar een concentratiekamp in Duitsland.
Op 16 oktober 1941 kondigde de rijkscommissaris een verordening af, waarbij een pleger van 
strafbare feiten "hetwelk tot oogmerk heeft dan wel aanleiding kan geven tot het in gevaar brengen 
van de openbare orde of van de veiligheid van het openbare leven [...]" als saboteur ter dood kan 
worden veroordeeld (VO 195/41)

26 Dossier 22: Ingekomen akten betreffende de aanklacht tegen Dirk Kouvenhoven, 
Joost (of George) de Boom, Sebil Minco, Michel Jacobus Pijpen, Abraham Jacobus 
Zweers, Martinus Bakker en Nikolaus Bijer, en hun executie.
1941 maart 1 omslag
Drie aangeklaagden behoorden tot de verzetsgroep De Geus en werden ter door veroordeeld, De 
straf van Sebil Minco werd omgezet in levenslang.

27 Stukken betreffende zijn verdediging van Elke Schrijver in het proces tegen de leden
van de "Eerste Vrij Nederland-groep" voor het Feldgericht, met aantekeningen over 
het gehele proces en een ingekomen nota over Van der Vegte.
1941 1 omslag

28 Dossiers 26-29:Ingekomen oproepen voor het proces en de executie van A.A. (Ton 
Bosschart].
1941 1 omslag

29 Dossiers 43-49: Dossiers betreffende processen tegen twee personen wegens acties
tegen de SS voor het SS- und Polizeigericht.
1941 1 omslag
Met correspondentie met het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie ter nadere toelichting van 
zijn werk als verdediger van zijn cliënten en ter documentatie verzamelde stukken. 1979

30 Dossiers 52-60?: Stukken betreffende zijn verdediging van Frans Ernst van Kampen 
en C. de Graaf voor het Gericht des Marinebefehlhabers in Den Haag tijdens een 
massaproces J III 509/41 en zijn verzoeken om kwijtschelding van de doodstraf.
1942 juli-oktober 1 omslag

31 Dossiers 71-72: Stukken betreffende zijn verdediging van Antonius Jacobs voor het 
Obergericht tegen een aanklacht wegens het verspreiden van De Waarheid met 
oproepen tot sabotage.
1942 augustus 1 omslag

32 Dossier 74: Stukken betreffende zijn verdediging van Johan Gronloh voor het SS- 
und Polizeigericht in Den Haag tegen in het geheim gewijzigde aanklachten.
1942-1943 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
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33 Dossier 18, 133-135, 138, 139: Doorslagen van ontwerpen van verzoeken om genade 
voor de - wegens betrokkenheid bij het verzet - ter dood veroordeelde Bernhardus 
Franciskus Nieuwenhuis, Hendricus J.M. van Genuchten, Gerrit de Ruijter, Johannes 
Groothuis, François Nicolaas Houwing en Jan Velu, met bijlagen.
1943 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

34 Dossier 63: Stukken betreffende een genadeverzoek voor de ter dood veroordeelde 
Benedictus Hijmans.
1943 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
Met aantekeningen over het incident dat tot het doodvonnis heeft geleid. 1993

35 Dagvaarding voor ds. Catharinus Stomp en diverse leden van zijn verzetsgroep 
Landelijke Hulp voor Onderduikers voor het Obergericht als Sondergericht, met en 
akte van beschuldiging.
1943 november - december 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

36 Dossier 63A-66: Stukken betreffende de terdoodveroordeling van Herman Peter 
Hos wegens sabotage en pogingen om executie te voorkomen.
1943-1945 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
1 Met latere aantekeningen en documentatie. 1988
2 Dit procesdossier is volledig bewaard gebleven, mogelijk met de bedoeling inzicht te geven in de 
correspondentie die een advocaat bij dergelijke kwesties moet voeren.

37 Stukken betreffende de terdoodveroordeling en executie van Gerrit Fokkens en Jan 
Zuidema.
1944 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

38 Dagvaarding van Huisman, Josephus Swolfs, Willem van den Burgh, Petrus 
Johannes van Breemen, Gerardus Haas, Berend Kuiper, leden van de 
Communistische Partij Nederland, voor het Obergericht met een aanklacht voor 
sabotage.
1944 maart 3 2 stukken
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

39 Dossier 62: Stukken betreffende verzoeken om gratie van ter dood veroordeelden 
Petrus Hubertus Berckelmans, Gerhardus Johannes Janssen en Leendert 
Stoorvogel.
1944 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

40 Stukken betreffende zijn verdediging van Jan Verster tegen een aanklacht wegens 
betrokkenheid bij een aanslag op een politieagent.
1944 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

41 Stukken betreffende de terdoodveroordeling en executie van Albert Arp, Johannes 
Leendert de Gee en Jacobus Gerard Zondervan.
1944 juni - juli 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
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42 Kladaantekeningen voor pleidooien voor de verzetsstrijders (?) Van Maanen en 
Wierenga.
Z.j 3 stukken
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

2.2.3 Kleine inbreuken op veiligheidsverordeningen van de bezetter

2.2.3 KLEINE INBREUKEN OP VEILIGHEIDSVERORDENINGEN VAN DE BEZETTER
Voor het niet nakomen van bevelen van de bezetter werden vaak zware gevangenis- of 
tuchthuisstraffen uitgesproken, die tot afschrikking moesten dienen. Niet zelden werd de straf in 
een Nederlands concentratiekamp doorgebracht. . De straffen werden opgelegd volgens Duits recht 
en indien het tot detentie kwam, moest de straf vaak in een Duitse inrichting worden uitgezeten, 
bijvoorbeeld in een tuchthuis.

43-46 Stukken betreffende processen wegens antinationaalsocialistische of 
Duitsvijandige uitlatingen. voor het Landesgericht.
1941-1945 4 omslagen
43 Dossiers 67-68: Stukken betreffende zijn verdediging van Pieter 

Johannes van Wijngaarden bij een proces tegen ambtenaren van het 
Clearingsinstituut op aangifte van antinationaalsocialistische 
uitlatingen. 1941-1942

44 Dossier 130: Stukken betreffende een beroep tegen de veroordeling 
van Koert Smit. 1942
Met latere aantekening over "uitlokking". Z.j.

45 Dossier 85: Stukken betreffende zijn verdediging van Franciska 
Johanna Beckers wegens uitlatingen tegen Hitler in het bijzijn van 
een Oostfrontganger. 1942 mei-juni

46 Dossiers inzake de verdediging van Maria Wilhemina van der Horst, 
F. van Oyen en Karolina Vreeds-Broese van Groenau. 1942-1943
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

47-51 Stukken betreffende processen wegens het bezit of verspreiding van Duitsvijandige 
geschriften.
1941-1945 5 omslagen
47 Dossier 61: Stukken betreffende zijn verdediging van Pieter van der 

Wulp voor het gerecht van de Befehlhaber der Truppen des Heeres in
den Niederlanden, aangeklaagd voor het bezit van zekere 
vlugschriften. 1942 mei

48 Dossier 75: Stukken betreffende zijn verdediging van J. Drost e.a. 
voor het SS- und Polizeigericht in Den Haag voor verspreiding van 
exemplaren van Vrij Nederland. 1942 september - december

49 Dossier inzake de verdediging van Emma Cornelia Buys, met 
genadeverzoek.1943 augustus en z.j
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

50 Stukken betreffende zijn verdediging van Anna Warmelo, Belena 
Kist-van Warmelo en Anna van Riel. 1943-1944
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

51 Dossier 116: Stukken betreffende zijn verdediging van leden van de 
groep Internationale Socialisten, aangeklaagd wegens verspreiding 
van het verzetsblad De Vonk. 1943-1945
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
Exemplaren van De Vonk bevinden zich nr. 129

52-55 Stukken betreffende processen voor het Landesgericht wegens het luisteren naar 
verboden radiozenders.
1942-1944
52 Dossier 87: Afschrift van een dagvaarding van Cornelis Gerit de Jong. 



2.21.389 Schim vd Loef 19

1942 mei, 1 stuk
53 Dossier inzake de verdediging van Pieter Dijkhuis. 1943, 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
54 Dossiers 10, 144: Dossiers inzake de ijn verdediging van Johannes 

Zuur, Hans Meijer en Freerk de Boer. 1943 april - augustus, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

55 Stukken betreffende de arrestatie van Pieter Willem Geleynse.1944 
januari - april, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

56 Dossier 129: Stukken betreffende zijn verdediging van Jan de Vries tegen een 
aanklacht van illegaal wapenbezit.
1943 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

57 Dossier 84: Stukken betreffende zijn verdediging van Bernard Jansen voor het SS- 
und Polizeigericht in Den Haag tegen een aanklacht wegens het bespuwen van een 
SS-Scharführer.
1943 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
Met een aantekening "kolderieke zaak, eindigend in vrijspraak". Z.j.

58 Dossier 128: Stukken betreffende zijn verdediging van politie-inspecteur A. van 
Straten tegen een aanklacht van illegaal bezit van munitie.
1943 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
Met aantekeningen. 1985

59 Dossier 80: Stukken betreffende zijn verdediging van de gevangenisbewaker K. 
Vieregge voor het SS- und Polizeigericht in Den Haag wegens het laten ontsnappen 
van een gevangene.
1943 januari 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

60-61 Stukken betreffende de verdediging van Jan Uilenreef voor Obergericht tegen een 
aanklacht voor het in bezit hebben van een oproep tegen de arbeidsinzet in 
Duitsland.
1943
60 Dossier 81: Stukken betreffende het proces. 1943 mei-juni, 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
61 Dossier 113: Correspondentie met W.C,. van Rhijn over de 

verrekening van kosten. 1943 juli, 2 stukken
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
De stukken zijn zeer broos en kunnen niet zonder versterking aan het publiek 
beschikbaar worden gesteld.

62 Dossier 83: Stukken betreffende zijn verdediging van Bernard Jansen voor het 
Obergericht wegens hulp aan een onderduiker.
1943 september - december 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

63 Dossier 137: Stukken betreffende zijn verdediging van de politieagent A. Nagelkerke 
in Hulst na de ontsnapping van een arrestant.
1943-1945 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
Met aantekeningen. 1986
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64 Dossiers inzake verzoeken om kwijtschelding van gevangenisstraf voor Theodorus 
Hendriks en Gerardus Jacobus Leliveld wegens het houden van duiven.
1944 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
In het najaar van 1941 verbood de bezetter het houden van duiven om te voorkomen dat door 
middel van postduiven contact werd gezocht met de vijand. Houders van postduiven zonder 
vrijstelling moesten hun dieren doden en de geringde poot inleveren bij het gemeentehuis.

65 Stukken betreffende processen voor het Landesgericht wegens het bezit of niet-
inleveren van een radiotoestel.
1944-1945 4 omslagen
In 1943 werd het voor iedere ingezetene van het Grootduitse Rijk die geen vrijstelling daartoe had 
verboden een radio-ontvangtoestel te bezitten. De radio's werden gevorderd en voor het merendeel
naar Duitsland getransporteerd. De maatregel was bedoeld om luisteren naar radio-uitzendingen 
van de vijand tegen te gaan.
65 Dossier 88: Stukken betreffende een genadeverzoek van de tot 

gevangenisstraf veroordeelde Eelke Douma. 1944 januari - maart
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

66 Stukken betreffende zijn verdediging van Gerardus Antonius Olde Wolters wegens 
radiosmokkel.
1944 maart - juni
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

67 Stukken betreffende een verzoek om gratie of betalingsregeling voor Willem 
Nijenhuis.
1944-1945
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

68 Dossier 115: Stukken betreffende het beroep van L.H. Veldhuyzen, rechercheur bij 
de Nederlandse Spoorwegen, tegen zijn veroordeling.
1944-1945
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

69 Dossier 89: Rekening voor Hermanus Everhard Peeters voor de kosten van een 
tegen hem gevoerd strafproces van het Landesgericht, met aantekeningen van 
Schim van der Loeff en doorslag van een ontwerpgratieverzoek.
1944 maart 23 en z.j 2 stukken
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

70 Dossiers 50-51: Stukken betreffende een gratieverzoek aan het Feldgericht Nord 
Frankreich/Belgien, Bereich Holland voor Frederikus Arnoldus Mollenhorst, 
veroordeeld tot een jaar tuchthuisstraf.
1944 juni 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

71 Dossier 140: Doorslag van een conceptbrief namens de familie P. Scholten om gratie
voor F.J. Scholten wegens onmisbaarheid in zijn dorpsfunctie.
1944 juli 11 1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

2.2.4 Economische misdrijven

2.2.4 ECONOMISCHE MISDRIJVEN
Naast diefstal en verduistering behoren tot deze misdrijven ook inbreuken op de 
distributiewetgeving, die in 1936 door de Nederlandse regering werd voorbereid en na de 
mobilisatie in 1939 van kracht was. Zie hiervoor o.m. de inleiding van de toegang 2.06.037, 
Inventaris van het archief van het Centraal Distributiekantoor, (1937) 1939-1950 (1955). Zwarte 
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handel werd tegengegaan om een eerlijke verdeling van schaarse goederen te bewerkstelligen, maar
vervalsing van distributiebonnen en de daarbij behorende stamkaarten diende middel om 
onderduikers van levensbehoeften te voorzien. Aanvankelijk stelde de besetter economische 
rechtbanken in, die inbreuken op de distributiewet afhandelden. Naarmate de bezetting vorderde 
werden diefstal ("plundering") en zwarte handek meer en meer als misdrijven tegen het Grootduitse 
rijk gezien. De aanklachten werden dan ook vaker door Seyss Inquart en Wimmer doorverwezen 
naar het Landesgericht en het Obergericht.

72 Dossier 91A: Ingekomen aanklacht tegen een groep. wegens het gebruik van valse 
distributiebewijzen voor het verkrijgen van brandstof, met stukken betreffende 
pogingen van Schim van der Loeff om verdere processtukken te achterhalen.
1941 1 omslag
1 Hieraan toegevoegd diverse aantekeningen en latere correspondentie om verdere processtukken 
te achterhalen. 1982-1985.
2 Uit deze correspondentie kan men opmaken dat het hier om hulp aan onderduikers gaat.

73 Dossier 145: Doorslag van een ontwerpverzoekschrift namens Carel Blok om 
vrijlating van zijn wegens zwarte handel aangehouden demente moeder.
1942 oktober 1 stuk

74-80 Stukken betreffende processen voor het Landesgericht wegens zwarte handel of 
Kriegswirtschaftverbrechen. 1942-1945.
74 Dossier 69: Stukken betreffende de verdediging van een verdachte. 

1942 augustus - oktober, 1 omslag
75 Dossier 142: Pleitnota voor een verdachte van medeplichtigheid aan 

vergrijpen tegen de distributiewet. 1942 oktober 19, 1 stuk
105 is ook Teunis van Vlaardingen.

76 Dossiers 70 en 73: Stukken betreffende de verdediging van een 
expediteur tegen een beschildiging van vervoer van zwart vlees. 
1942, 1 omslag

77 Vijf procesdossiers. 1942-1944, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

78 Dossier 76: Afschrift van een factuur aan P.M. Haak, vrijgelaten na 
zijn interventie na diens arrestatie wegens zwarte handel, met 
aantekeningen. 1943 september, 2 stukken
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

79 Stukken betreffende de vrijspraak van Ruurd Anne van der Sluis door
het Landesgericht te Nijmegen. 1943-1944, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

80 Akte van beschuldiging wegens zwart handel, met bezoekerspas. 
1944 januari, 2 stukken
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

81 Dossier 143: Doorslag van een verzoek namens Herbert Alle van der Sluis om de 
Duitse Ir. W.F. Schulte als getuige à décharge te horen.
1944 februari 14 1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

82-85 Stukken betreffende processen voor het Landesgericht wegens diefstal of 
"Unterschlagung".
1942-1944
82 Dossier 86: Stukken betreffende een bezwaarprocedure tegen een 

Duits Strafbefehl wegens diefstal na het meenemen van een 
gevonden portefeuille in Wilhelmshafen. 1942-1943, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

83 Twee procesdossiers. 1942, 1944, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
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84 Vier procesdossiers. 1943-1944, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

85 Doorslag van een ontwerpbezwaarschrift tegen een Strafbefehl 
wegens diefstal, met correspondentie . 1944 september 4 stukken
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

86 Stukken betreffende een verzoek tot beëindiging van de detentie van een 
veroordeelde wegens smokkel.
1943-1944 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

87-88 Stukken betreffende veroordelingen wegens heling of verduistering van 
Wehrmachtgoederen.
1943
87 Dossier 139: Stukken betreffende een verzoek om vrijlating een 

veroordeelde. 1943 september, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

88 Dossier 90: Correspondentie over zijn bezwaar tegen een 
veroordeling voor verduistering, met doorslagen van 
ontwerpgratieverzoeken. 1943, 5 stukken
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
Met aantekening over onregelmatigheden in het proces. 1988

89 Tien procesdossiers over aangeklaagden voor het Obergericht als Sondergericht 
wegens betrokkenheid bij zwarte handel.
1943-1944 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
Verdachten voor een dergelijk proces riskeerden de doodstraf.

90 Correspondentie over de mogelijke vervolging van twee broers wegens het 
invoeren van niet aangegeven goederen in Duitsland.
1943-1944 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

91 Dossiers 126-127: Stukken betreffende zijn verdediging van twee agenten voor het 
SS- und Polizeigericht in Den Haag wegens ontvreemding van aangetroffen 
goederen in een gebombardeerd huis.
1944 juni - augustus 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

2.2.5 Buitengerechtelijke straf- of dwangmaatregelen

2.2.5 BUITENGERECHTELIJKE STRAF- OF DWANGMAATREGELEN
In deze rubriek worden zaken als jodenvervolging, Schützhaft, gijzeling, standrecht en andere 
vormen van maatregelen van de bezetter beschreven, die in een democratische rechtsstaat veelal als
vrijheidsberovend worden beschouwd. Vanaf 4 september 1944 gold in bezet Nederland een 
uitzonderingstoestand, waarbij de politie de bevoegdheid had via standrecht zelf vonnissen te 
executeren.

92 Dossiers 37-42:Stukken betreffende een Schützhaftbefehl van de Duitse 
Sicherheitsdienst tegen Anna Alberta Johanna Berendsen.
1941 1 omslag
Met latere aantekeningen en daaraan toegevoegde documentatie over gevangenhouding zonder 
proces.

93 Dossiers 30-36: stukken betreffende de arrestatie en gevangenhouding van Getrude
A.G. van Schelven, getuige in het proces tegen twee aangeklaagden wegens het in 
bezit hebben van Duitsvijandige geschriften.
1941-1942 1 omslag
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94 Dossier 79: Brief van S. Sanders Ezn aan de Generalkommissar fur Finanz und 
Wirtschaft als verzoek om vrijstelling van de tegen joodse ondernemingen 
getroffen maatregelen.
1942 juli 25 1 stuk

95 Doorslag van een verzoek aan de Rijkscommissaris om wijziging van de registratie 
van Debora Goldschmidt-Pincoffs van voljood naar halfjood.
1942 november 4 1 stuk

96 Dossier 21: stukken betreffende een gerechtelijk onderzoek naar de afstamming van
dr. Benno Stokvis.
1942 1 omslag

97 Dossier 136: Stukken betreffende de toekenning van genade aan Cornelis Caljauw 
na een standrechtelijke veroordeling wegens overtreding van het straatverbod 
tijdens de spertijd.
1943 juli-oktober 1 omslag
Met aantekeningen. Z.j. Het betreft hier het politiestandrecht, met de Ordningsschützverordning 
(VO1/43) van 5 januari 1943 werd ingesteld.en tijdens de April-mieistakingen op 30 april door Rauter 
werd afgekondigd.

98 Dossiers 101, 117: Correspondentie met zijn collega P.H.W.Chr van Wicheren, 
ontslagen reserveofficier over de mogelijkheid van diens krijgsgevangenschap, met 
ingekomen naoorlogs verzoek om afschriften van zijn correspondentie en 
aantekeningen van Schim van der Loeff.
1943, 1945 en z.j 1 omslag

99-102 Stukken betreffende pogingen tot bemiddeling na arrestaties wegens hulp aan 
joden (Judenbegünstigung).
1943-1945
Personen verdacht van Judenbegünstigung werden aan de Sicherheitsdienst overgeleverd en in 
Schützhaft gesteld. Zij belandden nagenoeg altijd in een concentratiekamp.
99 Dossier 132: Doorslag van een conceptverzoekschrift namens mevr. 

H.A. van der Vet-De Rijk om opheffing van de gevangenhouding van 
zijn broer om gezondheidsredenen. 1943 september, 1 stuk

100 Dossier 91: Afschrift van een brief aan H. Steenvoorte over de 
wegens jodenhulp aangehouden ir. F. van den Burg. 1944 januari 13, 1
stuk

101 Correspondentie met de weduwe D. Eggink-Eckhard naar aanleiding 
van de arrestatie van haar zuster. 1944 augustus, 5 stukken

102 Dossier 118: Correspondentie met mevr. J.Last-Ter Haar over de 
verblijfplaats van haar dochter Femke Last. 1944 december - 1945 
januari, 2 stukken

103 Dossier 66B, 77: Stukken betreffende zijn bemiddeling om inlichtingen over de 
verdwijning of gevangenzetting van mogelijke cliënten.
1943-1944 1 omslag

104 Dossier 104: Briefwisseling met familieleden van de naar het concentratiekamp 
Dachau getransporteerde Arend Bokking.
1944 1 omslag
Met aantekeningen. Z.j. (na 1985)

105 Stukken betreffende pogingen tot ontzetting van P.M. Rogmans, rentmeester van 
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het huis Almelo, uit zijn Schützhaft.
1944 januari 1 omslag

106 Dossiers 105-106: Briefwisseling gevoerd om de vrijlating van de niet-weerbare 
scholier Lammert Danhof, opgepakt tijdens een represailleactie na het neerschieten
van een Duitse politieman in Bedum.
1944 mei 1 omslag

107 Stukken betreffende een verzoek van E.A.F. baron van Sloet tot Everlo om vrijlating 
van drie gegijzelde gemeenteambtenaren in Markelo na de liquidatie van een 
Duitse soldaat in Rijssen.
1944 augustus 1 omslag

108 Briefwisseling met F.van Gheel Gildemeester over diens verzoek om inlichtingen 
over de zending van pakketten door het Nederlandsche Roode Kruis aan 
gevangenen in het kamp Amersfoort, met bijlagen.
1944 september 4 stukken

2.3 Activiteiten na 1945

2.3 ACTIVITEITEN NA 1945

109 Dossier 100: Ingekomen convocaat van het congres voor de Internationale Orde van
Advocaten te Milaan met als thema de ontwikkeling van de moderne staat en zijn 
invloed op het beroep van advocaat, 13 -19 januari 1958.
1958 januari 1 stuk

110 Stukken betreffende een advies van Schim van der Loeff aan het Comité National 
Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië (NASSI), met ingekomen stukken van het 
NASSI en krantenartikelen.
1961 1 pak

111 Nota's voor de Nederlandse Juristenvereniging over rechtsbescherming van 
particuliere personen en ondernemingen tegen spionage.
1963-1965 1 omslag

112 Dossier 125: Doorslag van een brief ter advisering van de Wodan Handelsbank n.v. 
te Rotterdam over zijn aanspraken op gelden en goederen van de na de oorlog 
geliquideerde dochtermaatschappij Thor Ltd. in Londen.
1955 juni 5 1 stuk

113 Dossier 146-149: Stukken betreffende processen van Albert Willem van Hattem en 
Marcellis Keezer voor een bijzonder invaliditeitspensioen wegens verblijf in een 
concentratiekamp in het kader van de Wet Buitengewone Pensioenen.
1981-1988 1 omslag

114 Correspondentie over zijn terugtrekking als advocaat.
1983-1986 4 stukken

2.4 Nevenactiviteiten

2.4 NEVENACTIVITEITEN

115 Dossier 100A: Ingekomen convocaten en bulletins van de Religieuze Jeugd 
Gemeenschap, met groepsfoto, met aantekeningen.
1932-1935 en z.j 1 omslag

116 Ingekomen brief van de directie van het Nederlands Beheers Instituut met 
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verklaring van eervol ontslag.
1952 oktober 13 1 stuk

117 Koninklijk Besluit van 10 juni 1970, nr 39, houdende zijn ontslag als reservemajoor 
bij de artillerie, met geleidebrief van de bevelhebber der landmacht.
1970 juli 2 stukken

118 Ingekomen brieven van W.A. Schlund Bodien over diens scriptie over de repatriëring
van Indische Nederlanders naar Nederland met ter documentatie bewaarde 
tijdschriften.
1982-1989 1 omslag
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3 Studie over de Tweede Wereldoorlog

3 STUDIE OVER DE TWEEDE WERELDOORLOG
3.1 Eigen manuscripten

3.1 EIGEN MANUSCRIPTEN

119 Stukken betreffende een lezing voor het Haags Juridisch Genootschap "Iets over de 
verdediging voor de Duitse gerechten tijdens de bezetting." 1971 oktober - 
november

1 omslag

120 Aantekeningen over een gesprek met de historicus J. Presser naar aanleiding van 
enkele strafrechtelijke gevallen in diens boek Ondergang, met bijlagen. Getypt.
1972 1 omslag

121 Dossiers 92-99: Stukken betreffende Duitse publicaties over rechtbanken in 
oorlogstijd, met aantekeningen van Schim van der Loeff over de Duitse verwerking 
van het oorlogsverleden en incidenten met Duitsers.
1978-1985 1 omslag

122 Dossier 100C: Correspondentie naar aanleiding van een onderzoek van L. Meerman 
en B. de Graaff naar de rol van vrouwen in het verzet, met krantenrecensie over hun
broek Kinderwagens en korsetten.
1979-1980 1 omslag

123 Dossier 100: Ingekomen convocaten van herdenkingsplechtigheden van 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, met aantekeningen.
1980-1985 1 omslag

124 Dossier 23: Ingekomen uitnodigingen en berichten over herdenking van de 
verzetsgroep "De geus", met documentatie over de verzetsstrijder Sebil Minco.
1981-1992 1 omslag

125 Correspondentie over rechtshistorische studies over de bezetting.
1982-1983 1 omslag

126 Ter documentatie verzamelde artikelen over de overbrenging van 
advocatenarchieven naar openbare archiefbewaarplaatsen, met aantekeningen 
over een gesprek met mr. E. Drooglever Fortuin over advocaten die voor Duitse 
rechtscolleges hebben opgetreden.
1983-1984 1 omslag

127 Aantekeningen over een gesprek met het Tweede Kamerlid F.G. van Dijk over de 
houding van S. Louwes, directeur-generaal van de voedselvoorziening tijdens de 
spoorwegstaking van 1944, met Vrij-Nederlandkatern over de foto's van Menno 
Huizinga tijdens de hongerwinter.
1983, 1985 2 stukken
Zie over Louwes ook inventarisnummer 187.

128-129 "Overpeinzingen van een advocaat over de Duitse bezetting". Aantekeningen met 
daaraan toegevoegde bijlagen.
1984-1987 2 omslagen
128 deel I. "Overpeinzingen".
129 deel II "Overpeinzingen" en "Aantekeningen".
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130 Stukken betreffende een artikel in Sinte Barbara, orgaan van de Vereniging 
officieren Artillerie, over de fusillering van de inlichtingenagent Siewert de Koe, met
aantekeningen en nadere correspondentie over zijn verzetsomgeving en de Engelse 
inlichtingendienst SOE.
1989 oktober 1 omslag

131 Dossiers 3-5: Documentatie over de herdenking van de rede van prof. R.P. 
Cleveringa op 25 november 1940 en het universitair en studentenverzet.
1990 1 omslag

132 Dossier 42a: Herdenkingsartikel over lt. kol. F.J. Wanninkhof in Sinte Barbara, 
orgaan van de Vereniging officieren Artillerie, met aantekeningen van Schim van 
der Loeff.
1991 maart 2 stukken

133 Fotokopieën van publicaties over de executie van Ton Bosschart en de 
gevangenschap in het tuchthuis.
1945. Z.j 1 omslag

134 Klapper op de door hemzelf aangelegde numerieke dossiers uit zijn 
advocatenarchief, met lijsten van de nummers 1-20 en 43-55.
1988 en z.j 1 deeltje

135 Lijsten van de door Schim van der Loeff gevormde dossiers en verzamelde stukken 
met aantekening.
Z.j 1 omslag
Deze lijst verwijst naar archivalia die in deze inventaris zijn beschreven. Achter deze inventaris is een 
concordantie met deze lijsten aangebracht.

136 Fiches met literatuur en aantekeningen.
Z.j 1 omslag

3.2 Stukken verzameld tijdens en kort na de bezetting

3.2 STUKKEN VERZAMELD TIJDENS EN KORT NA DE BEZETTING
3.2.1 Tijdschriften

3.2.1 TIJDSCHRIFTEN

137 Nr. 93,94: De bevrijding. Gestencild.
1944 oktober, december 2 stukken

138 Nr. 95: De Haagsche Groene. Gestencild.
1945 februari 29 1 stuk

139 Nr. 96: Hier is Londen. Getypt.
1944 oktober 1945 mei
2 stukken

140 Nr. 43: Je maintiendrai. gestencild.
1943-1945 3 stukken

141 Nr. 97: Kroniek van de week (in samenwerking met De bevrijding). Gestencild.
1944 oktober 28 1 stuk

142 Nr. 69: Mededeelingen van het Nederlandsch correspondentieblad, 2e oplage nr. 1. 
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Gestencild.
Z.j. (na 1944 november 21) 1 stuk

143 Nr. 98: Het nieuws. Gestencild.
1944 oktober 27 1 stuk

144 Nr. 107: Nieuwsbulletin van Vrij Nederland. Gestencild.
1944-1945 mei 1 omslag

145 Nr. 99: Ons ochtendblad, nieuwsblad voor Den Haag en omstreken. Gestencild.
1945 januari 5 1 stuk

146 Nr. 58,62,89: Ons volk. Gedrukt.
1944 september - december 3 stukken

147 Nr. 67, 68: De opdracht, tijdschrift gewijd aan het nieuwe Indië, extra nummers 1 en 
2. Gedrukt.
1944 september, oktober 2 stukken
Voor het vervolg zie het archief J.W. Meyer Ranneft, inventarisnummer 812.

148 Nr. 55, 56, 59, 61, 63-65, 67, 69: Oranjebulletin nr. 2,3,5,8,9,12,13,21,24. 27. 33, 34 
met mededeling van de Nederlandse regering in Londen en het Militair Gezag in het
bevrijde zuidelijke gebied.
1944 -1945 1 omslag

149 Nr. 32, 42, 51, 52, 92: Het parool. Gedrukt.
1943-1944 1 omslag

150 Nr. 77, 100: Het Parool, speciaal nieuwsbulletin voor 's-Gravenhage en omstreken. 
Gestencild.
1944-1945 1 omslag

151 Nr. 71: Parool-post, voorlichting en documentatie. Gestencild.
1944 oktober 1 stuk

152 Nr, 66: De ploeg ("wil opwekken tot bezinning tot onze na-oorlogse taak"] nr. 10.
1949 augustus 1 stuk

153 Nr. 102: De stem van strijdend Nederland. Gestencild.
1945 februari 15 1 stuk

154 Nr. 101: Stentor. Gestencild.
1944 oktober 1945 mei
3 stukken

155 Nr. 103: Telex, dagblad voor Den Haag en omstreken. Gestencild.
1944 december, 1945 mei 2 stukken

156 Nr. 70: De toekomst, nr. 7. Gedrukt.
1944 oktober 1 stuk

157 Nr. 35, 36, 41, 57, 60: Trouw. Gedrukt, gestencild.
1943-1945 1 omslag

158 Nr. 104: Trouw-nieuwsbulletin. Gestencild.
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1944 december 27 1 stuk

159 Nr. 53, 74: De vliegende Hollander, weekblad verspreid door de geallieerde 
luchtmacht.
1944 -1945 1 omslag

160 Nr. 33, 34, 72 : De vonk, verzetsblad van de groep Internationale Socialisten. Getypt, 
gedrukt.
1941-1944 1 omslag

161 Nr. 105: Voor koningin en vaderland. gedrukt.
1944 december 19 1 stuk

162 Nr. 40, 45-47, 82, 83, 88: Vrij Nederland. Gedrukt, gestencild.
1943-1945 1 omslag

163 Nr. 106: Het vrije geluid. Gestencild.
1945 januari 15 1 stuk

164 Nr. 37: De vrije nieuwscentrale. Gestencild.
1943 maart 6 1 stuk

165 Nr. 12: RAF-strooi-editie De wervelwind nr. 6. Gedrukt
1942 september 1 katern

3.2.2 Drukwerk en pamfletten

3.2.2 DRUKWERK EN PAMFLETTEN

166 Nr.10: Bladzijden uit een illegaal verspreide chronologische opgave van de 
oorlogsgebeurtenissen met gegevens over april 1941 - januari 1942. Gedrukt.
Z.j 1 katern

167 Nr. 1-5: Illegaal verspreide druk van de proclamatie van Koningin Wilhelmina van 10 
mei 1940, met albumbladen met illegaal verspreide foto's van leden van het 
koninklijk huis en een na 5 mei 1945 uitgegeven vrijheidskalender met foto van 
koningin Wilhelmina.
1945 en z.j. (vanaf 1940) 5 stukken

168 Nr. 24: Illegale druk van het gedicht 'De 18 dooden' van Jan Campert met op de 
keerzijde een vertaling van 'Het visioen van de keizer' van Selma Lagerlöf.
Z.j. (1941?) 1 stuk

169 Nr. 21: Foto van het koninklijk gezin na de geboorte van prinses Margriet.
1943 1 stuk

170 Nr. 19: Boven Duitsland uitgeworpen strooibiljet van de geallieerden over de Duitse 
nederlaag in Tunis.
1943 mei 1 stuk

171 Nr. 29: Liedtekst met bladmuziek en illustratie op de liquidatie van de verrader 
Frans Vergonnet. Uitgegeven door De bezige bij.
Z.j 3 stukken
De tekst is door Schim van der Loeff toegeschreven aan A. Werumeus Buning. Blijkens H. Wieleks 
verzamelbundel De stem van Europa is de auteur Fedde Schurer.
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172 Nr. 18: Boven Duitsland uitgeworpen strooibiljet van de geallieerden over het 
Duitse duikbotenbeleid.
Z.j. (1943 of later) 1 stuk

173 Dossier 100B: Exemplaar van de illegaal verschenen novelle Bij nadere 
kennismaking door R. van Harlingen.
1944 1 omslag
De novelle heeft gijzeling als onderwerp. Daarom aantekeningen van Schim van der Loeff en 
daaraan toegevoegde documentatie over de gijzeling in St. Michielsgestel. 1982-1992

174 Verzetskalender voor 1944, met spotprenten tegen de Duitse bezetter.
1943 1 lias

175 Nr. 80: Prentbriefkaart uitgegeven ter ondersteuning van onderduikers na de 
razzia's voor de Arbeitseinsatz.
1944 november 1 stuk

176 Nr. 31, 54,73, 81 Karikaturen, afkomstig van kalenderbladen van de verzetskalender 
voor 1945, afzonderlijk geborgen wegens afbeeldingen van de illegale pers, de 
paniek van de bezetter tijdens Dolle Dinsdag (5 december 1945), de 
spoorwegstaking Gedrukt, gestencild.
1944 december
4. stukken.

3.2.3 Manuscripten en bijzondere stukken.

3.2.3 MANUSCRIPTEN EN BIJZONDERE STUKKEN.

177 Nr 6-7: Afschriften van illegaal verspreide verklaringen van generaal W.H. 
Winkelman tot ontkrachting van berichten over het bestaan van een Nederlandse 
oorlogsverklaring op 23 maart 1940 en over het uitblijven van het door de Duitsers 
opgestelde ultimatum vóór het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940. 
Getypt.
Z.j 2 stukken

178 Nr 8.: Tijdens de bezetting verspreid afschrift van de redevoering van prof. R.P. 
Cleveringa naar aanleiding van het gedwongen ontslag van joodse hoogleren aan 
de universiteit van Leiden, uitgesproken op 26 november 1940. Getypt.
Z.j. (1940) 1 stuk

179 Nr. 14: "De wedergeboorte van het koninkrijk", afschrift van een door de 
Nederlandse regering in Londen verspreide brochure met signatuur van Boisot, 
1941. Getypt.
Z.j 1 stuk

180 Nr. 9: Afschrift van een herderlijk schrijven van het Nederlandse episcopaat naar 
aanleiding van de liquidatie van de Katholieke Radio Omroep en het R.K. 
Werkliedenverbond door de bezetter, 25 juli 1941. Doorslag.
Z.j 1 stuk

181 Nr.11: "Tien geboden van deze tijd". Illegaal manuscript van L.J. van der Holk. 
Doorslag.
Z.j 1 stuk
Onderaan het blad een aantekening van Schim van der Loeff over de identiteit van de auteur. 1977.

182 Nr. 15: Kopie van een herderlijk schrijven van het Nederlandse episcopaat naar 
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aanleiding van verscherpte Arbeitseinsatz en Jodenvervolging, 21 februari 1942. 
Geschreven.
Z.j 1 stuk

183 Nr. 39: Kaart van Den Haag met daarop ingetekend de gebieden bestemd voor 
evacuatie en afbraak in verband met de aan te leggen Atlantikwall, met aanwijzing 
van de burgemeester van Den Haag aan te evacueren personen. Gedrukt.
1942 oktober 2 stukken

184 Nr. 13: Kopie van een protestbrief van een groep artsen aan Seyss Inquart tegen de 
verplichte inschrijving van artsen in de Artsenkamer, voorjaar 1943. Getypt.
Z.j 1 stuk

185 Dossier 11: Borduursel met teksten van de door de bezetter aangehouden Britse 
agente C.v.S., met haar fotografisch portret en aantekeningen van Schim van der 
Loeff en correspondentie.
1943-1988 3 stukken en 1 stuk textiel
Dit stuk werd hem overhandigd vanuit de strafgevangenis in Scheveningen. Mogelijk bewaarde hij 
dit als souvenir aan het Englandspiel.

186 Nr. 20: Spotversje tegen Duitsland naar aanleiding van het Russische offensief. 
Doorslag.
Z,j. (begin 1944) 1 stuk

187 Nr. 17: Kopie van een missive van S.L. Louwes. Directeur-Generaal voor de 
Voedselvoorziening aan zijn Duitse collega Freiherr dr. J.C.G. Von der Wense over 
mogelijke maatregelen tegen de zwarte handel en de daarmee in verband staande 
wenselijkheid tot intrekking van maatregelen van de bezetter,18 april 1944. Getypt.
Z.j. (1944) 1 stuk

188 Dossier 120: Circulaires van P.S. Gerbrandij namens het ministerie van Justitie in 
Londen met oproepen tot rapportage over Duitse oorlogsmisdaden. Doorslagen.
1944 mei-juli 3 stukken

189 Nr. 49: Extra-editie van Vrij Nederland naar aanleiding van de invasie in Normandië.
Gestencild.
1944 juni 6 1 stuk

190 Nr. 50: Kaart van Normandië met daarop aangebrachte positiemarkeringen van het 
geallieerde leger naar aanleiding van BBC-berichten. Gedrukt.
1944 juni - augustus 1 stuk

191 Extra-oranjebulletin met oproep tot voortzetting van de spoorwegstaking ondanks 
dreigende hongersnood. Gedrukt.
Z.j. (oktober 1944) 1 stuk

192 Nr. 75, 76: Extra-Oranjebulletin, gericht tegen de vorderingen van winterkleding 
door de bezetter voor de eigen burgerweer in Duitsland, met model van een 
kwitantie voor de ingevorderde goederen. Gestencild, gedrukt.
1944 november 2 stukken

193 Nr. 85, 86: Circulaire over de overname van het Nederlandsche Roode Kruis door de 
bezetter, met circulaire van Nederlandse artsen als adres aan rijkscommissaris Seyss
Inquart over deze overname en over de algehele medische toestand van Nederland 
bij de aankomende hongerwinter. Gestencild.
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1944 november 2 stukken

194 Nr. 78, 79: Documentatie over de razzia's van november-december 1944-januari 
1945 in het kader van de Arbeitseinsatz: strooibiljetten van de bezetter en van de 
verzets-groep rond Vrij Nederland. Gerukt.
1944 1 omslag
Met latere documentatie en aantekeningen. 1988.

195 Circulaire van de Raad van het Verzet (RVV) met protest tegen het door de regering 
Gerbrandij verordonneerde uitstel van verkiezingen en vorming van een nieuwe 
nationale regering. Gestencild.
Z.j. (na november 1944) 1 stuk

196-198 Stukken betreffende het vrouwenkamp Ravensbrück.
Z.j. (ca. 1944-1946) 3 stukken
196 Nr. 23: Manuscript van n.n. met een beschrijving van het 

concentratiekamp. Geschreven. Z.j
197 Lijst van geïnterneerde Nederlanders in Ravensbrück, geëvacueerd 

naar Zwitserland, opgemaakt door de Netherlands Commission of 
Repatriation in Londen. Gestencild. Z.j
Het papier van dit origineel is zeer bros en het stuk kan niet zonder versterking aan
het publiek beschikbaar worden gesteld.

198 Uittreksels van brieven van Anna Berendsen uit de gevangenis van 
Scheveningen, met afschriften van haar illegale publicaties uit 
Ravensbrück,1942-1944. Gestencild. Z.j
Het papier van dit origineel is zeer bros en het stuk kan niet zonder versterking aan
het publiek beschikbaar worden gesteld.

199 Circulaire van de Landelijke Organisatie aan alle boeren, tuinders en telers om 
zoveel mogelijk vroege groenten en aardappelen te verbouwen. Gestencild.
Z.j. (begin 1945) 1 stuk

200 Extra Staatscourant met een proclamatie van Koningin Wilhelmina over de 
bevrijding. met feestlied en gedicht 'aan onze gesneuvelden'. Gedrukt.
1945 mei 3 stukken

201 Anonieme Engelstalige circulaire van een quaker uit Eerde aan zijn medelidmaten 
van de Religious society of friends met verslag van zijn belevenissen tijdens de 
bezetting. Getypt.
Z.j. (kort na mei 1945) 1 stuk
De briefschrijver was van 1940 tot 1941 gegijzeld in Buchenwald.

202 Dossier 121: Exemplaar van het eerste na de bevrijding verschenen Advocatenblad, 
met jaarverslag van de secretaris.
1945 december 15 1 katern
In het jaarverslag zijn passages aangestreept over het gedrag van advocaten in oorlogstijd.

203 Ingekomen rapport van het Departement van Justitie in Nederlandsch Indië als 
voorlopig overzicht van de rechtspraak tijdens de Japanse bezetting.
1946 juni 4 1 omslag
Het papier is ernstig verzuurd.

3.3 Na de oorlog ontstane stukken

3.3 NA DE OORLOG ONTSTANE STUKKEN
Deze stukken zijn "oorlogsgerelateerd" en hebben dus ook betrekking op de gevolgen en de 
verwerking van de oorlog en de bezetting en overeenkomstige volkenrechtelijke en ethische 
vraagstukken.
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204 "Hoge raad en bezetting", ter documentatie verzamelde fotokopieën van artikelen 
en krantenknipsels over de functie van de Hoge Raad en zijn rol in oorlogstijd, met 
inhoudsopgave en aantekeningen.
1945-1986 en z.j 1 pak

205 Kranten- en tijdschriftartikelen over de Nederlandse rechtspraak en 
rechtsopvattingen tijdens de bezetting.
1946-1995 1 omslag

206 Documentatie over collectieve schuld, het recht op vergelding en de wenselijkheid 
van verzoening, in het bijzonder met betrekking tot Duitsland.
1951-1990 1 omslag

207 Dossier 124: Artikel van Mies Roelofsma in Tong Tong 'De geest van het oude KNIL 
tijdens het verzet in Holland.'
1962 april 30 1stuk

208 Ter documentatie verzamelde kranten- en tijdschriftartikelen over het Englandspiel.
1965-1989 1 pak
Het Englandspiel was van 1941 tot 1944 een Duitse operatie, aangeduid door de Abwehr (Duitse 
contraspionagedienst) met Operatie Noordpool, om een geallieerd zendernetwerk te gebruiken om 
valse informatie te sturen naar het Verenigd Koninkrijk. Dit was mogelijk doordat de Special 
Operations Executive (SOE) in het Verenigd Koninkrijk communiceerde met haar in Nederland 
gedropte agenten, schijnbaar zonder te weten dat deze agenten door de Duitse Abwehr waren 
opgepakt. Hierdoor zouden (willens en wetens?) bijna zestig agenten opgeofferd zijn om de Duitsers
te misleiden

209 Kranten- en tijdschriftartikelen over spionagepraktijken en inlichtingendiensten.
1966-1987 1 omslag

210 Exemplaar van Benno Stokvis, Advocaat in bezettingstijd, met artikelen over 
hetzelfde onderwerp en recensies.
1968 1 omslag
Zie ook toegangnummer 96

211 Fotokopieën van artikelen over volkenrecht en het wezen der democratie
1948-1989, Z.j 1 omslag

212 Schrijvers prentenboek nr. 15, gewijd aan Henriëtte Roland Holst, met 
aantekeningen van Schim van der Loeff en daarbij gevoegde stukken van de 
Parlementaire Enquêtecommissie over de rol van Henriëtte Roland Holst in het 
verzetsblad De vonk.
1970-1984 1 omslag

213 Exemplaren van herdenkingsedities van kranten bij gelegenheid van de bevrijding 
van Nederland: NRC-Handelsblad, De telegraaf, Het vaderland, Vrij Nederland.
1970-1990 1 pak

214 Kranten- en tijdschriftartikelen over de oorlogshistoricus L. de Jong.
1971-1991 1 omslag

215 Tijdschrift- en krantenartikelen over de verwerking van de Jodenvervolging bij na-
oorlogse joden.
1972-1996 1 omslag
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216 Kranten- en tijdschriftartikelen over het vraagstuk van de collectieve schuld van 
Duitsland en over de vervolging van Nederlandse verraders en van 
oorlogsmisdadigers.
1978-1992 en z.j 1 omslag

217 Extra-editie van Pen Gun, uitgegeven door Wegeners Bladen bij gelegenheid van de
zeventigste verjaardag van Prins Bernhard.
1981 juni 29 1 katern

218 Dossier 1-2: Documentatie, verzameld bij het overlijden van de theoloog en 
verzetsethicus L.J. van Holk.
1982 1 omslag

219 Herdenkingseditie van NRC-Handelsblad en artikelen in De telegraaf en Elseviers 
weekblad bij gelegenheid van vijftig jaar na het begin van de regering van van Adolf 
Hitler.
1983 januari 29 1 katern

220 Krantenknipsels met beschrijvingen van enkele historische feiten tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
1983-1986 1 omslag

221-223 Stukken betreffende ervaringen van persoonlijke kennissen in het vrouwenkamp 
Ravensbrück.
1983-1989
221 Dossier 100A: Ter documentatie verzamelde stukken betreffende Aat

Breuer-Hibma, vrouw van Ravensbrück en haar familie. 1983-1989, 1 
omslag

222 ,
Manuscript van een levensbeschrijving van de in het 
concentratiekamp Ravensbrück omgekomen gezusters Titia en 
Theodora Gorter, door dr. A. Berendsen aan hun nicht Titia Theodora
van Onselen gericht, met krantenartikel, 1953 en z.j
Fotokopie, met aantekeningen van Schim van der Loeff.1989, 3 
stukken

223 Ter documentatie verzamelde stukken over Anna Berendsen als 
auteur van het boekje Vrouwenkamp Ravensbrück (1946), met 
fotografisch portret en verzetskruis. 1988-1990 en z.j, 1 omslag

224 Fotokopieën van Duitse artikelen over de rechtspraak in het Derde Rijk en de 
naoorlogse visie daarop.
1983-1992 1 omslag

225 Documentatie over het recht militaire bevelen te weigeren en over processen van 
luchtmachtofficieren wegens geuite gewetensbezwaren tegen het gebruik van 
kernwapens.
1986-1988 1 omslag

226 Artikelenserie 'Het Indische verzet' in Moesson.
1987 september - oktober 1 omslag

227 Documentatie over de Israëlische bezetting en het (recht van) verzet van de 
Palestijnen.
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1988 1 omslag

228 Kranten- en tijdschriftartikelen over de gratieverlening aan de voor levenslang 
veroordeelde Duitse oorlogsmisdadigers Fischer en Aus der Fünten (de "twee van 
Breda").
1988-1989 1 omslag

229 Brochure Die Kreisauer Kreis, Duits verzet tegen Hitler, uitgegeven door het 
Goethe-instituut, met fotokopieën van artikelen over contacten met het 
Nelderlandse verzet.
1989 en z.j 1 omslag

230 Kranten- en tijdschriftartikelen ter herdenking van de invasie van Normandië, 6 juni
1944.
1994 juni 6 1 omslag

231 Fotokopieën van artikelen van juristen in rechtswetenschappelijke tijdschriften vóór
de Tweede Wereldoorlog en tijdens de bezetting over recht en rechtspraak,
1937-1941. Z.j 1 omslag

232 Fotokopieën van processtukken van het militair tribunaal tegen oorlogsmisdadigers
in Neurenberg.
1945-1947
Z.j.
1 omslag

3.4 Verzamelde stukken die niet in relatie staan met de Tweede Wereldoorlog

3.4 VERZAMELDE STUKKEN DIE NIET IN RELATIE STAAN MET DE TWEEDE 
WERELDOORLOG

233 Exemplaar van Word Wads, Industrial espionage and the mis-use of trade secrets, 
met artikelen uit internationale juridische tijdschriften. Frans en Engels.
1975-1984 1 omslag

234 Verzamelde krantenartikelen over geschiedenistheorie en -filosofie.
1982-1987 1 omslag

235 Dossier 122: Ter documentatie verzamelde stukken over de Remonstrantse 
Broederschap.
1983-1984 1 omslag

236 Nieuwe courant voor Scheveningen, Statenkwartier en Duinoord, met een artikel 
over de opgeheven treinlijn Scheveningen-Den Haag, met aantekeningen van 
Schim van der Loeff.
1984, 1990 2 stukken

237 Eerstedagenveloppe, uitgegeven bij het vijftigjarig bestaan van de staf van de 
Inspecteur-generaal van de krijgsmacht, met geleidecirculaire, 1985 augustus. 
Afgestempeld.
1985 september 2 stukken

238 Ingekomen Kamerstukken over de wijziging van de Gratiewet, met aantekeningen.
1985-1987 1 omslag

239 Fotokopieën van een zeventiende-eeuwse akte ten behoeve van Margrieta Bool, 
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weduwe van Johan Gay, opgemaakt door Adrianus Pots.
Z.j 2 stukken
Van het origineel, dat vermoedelijk ernstig door vocht is aangetast, is een groot deel van de tekst 
verloren gegaan of onleesbaar geworden. De foto is met UV-belichting genomen. Tijdens de 
inventarisatie is een scanafdruk aan de foto's toegevoegd.
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Bijlagen

B I J L A G E N
Concordantie 1: van de genummerde procesdossiers met de inventarisnummers

CONCORDANTIE 1: VAN DE GENUMMERDE PROCESDOSSIERS MET DE INVENTARISNUMMERS
De lijsten waaraan deze concordanties zijn ontleend, bevinden zich in nummer 135. De 
procesdossiers zijn gedeeltelijk van een alfabetische index voorzien, zie daarvoor nummer 134. Een
onvolledige lijst bevindt zich in nummer 135.

Procesdossier Inventarisnummer

1-2 216

3-5 131

6 14

8 10

9 11

10 54

11 185

13-14 20

15 182

16-17 20

18 12

19 20

20 14

21 96

22 26

23-25 124

26-29 28

30-36 93

37-42 92

42A 132, 142

43-49 29

50-51 71

52-60 30

61 47

62 39

63 34

63A-66 36

66B 103

67-68 43

69 85
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Procesdossier Inventarisnummer

70 77

71-72 31

73 77

74 32

75 48

76 79

77 105

78 13

79 94

80 59

81 60

82 17

83 62

84 57

85 45

86 83

87 52

88 66

89 70

90 88

91 100

91A 73

92-99 123

100 109

100A 115, 219

100B 172

100C 122

101 98

102 15

103 14

104 104

105-106 106

107-112 20

113 61

114 niet aangetroffen

115 69,
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Procesdossier Inventarisnummer

116 51, 210

117 98

118 102

119 1

120 188

121 202

122-123 236

124 206

125 112

125A 8

126-127 91

128 58

129 56

130 44

131 24

132 99

133-135 33

136 97

137 64

138-139 33

139 87

140 72

141 niet aangetroffen

142 76

143 82

144 54

145 74

146-149 112
Concordantie 2: van de lijst "stukken betreffende het verzet" met deze inventaris.

CONCORDANTIE 2: VAN DE LIJST "STUKKEN BETREFFENDE HET VERZET" MET DEZE 
INVENTARIS.
De in deze lijst beschreven stukken werden grotendeels door de archiefvormer in een afzonderlijke
verzameling bijeengehouden. Enkele daarvan werden er echter uitgelicht om in andere dossiers te 
worden ingevoegd. Waar mogelijk is in dat geval alsnog een verwijzing naar deze lijst aangebracht.
Illegale bladen waarnaar de lijst zonder nadere inhoudsvermelding verwijst zijn in de inventaris in 
alfabetische volgorde beschreven in de nummers 137-165.

Nummerlijst Inventarisnummer

1-5 167
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Nummerlijst Inventarisnummer

6-7 177

8 178

9 180

10 166

11 181

12 165

13 184

14 niet aangetroffen

15 182

16 179

17 187

18 172

19 170

20 186

21 169

22 geen aanknopingspunten gevonden

23 196

24 168

25 26

26 geen aanknopingspunten gevonden

27 geen aanknopingspunten gevonden

28 129.

29 171

30 188

31 176

32 149

33-34 160

35-36 157

37 164

38-39 183

40 162

41 157

42 149

43 140

44 160

45-47 162
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Nummerlijst Inventarisnummer

48 geen aanknopingspunten gevonden

49 189

50 190

51-52 149

53 159

54 178

55- 56 148

57 157

58 146

59 148

60 157

61 148

62 146

63-65 148

66 152

67 147, 148

68 147

69 142, 148

70 156

71 151

72 160

73 178

74 159

75-76 192

77 150

78-79 187

80 175

81 176

82-83 162

84 Niet aangetroffen

85 198

86 193

87 geen aanknopingspunten gevonden

88 162

89 146

90 geen aanknopingspunten gevonden
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Nummerlijst Inventarisnummer

91 geen aanknopingspunten gevonden

92 149

93-94 137

94 geen aanknopingspunten gevonden

95 138

96 139

97 141

98 143

99 145

100 150

101 154

102 153

103 155

104 158

105 161

106 163

107 144
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