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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:
Ministerie van Defensie: Bureau Organisatie Censuur, de Nederlandse Censuurdienst en het 893 
Veldpostcensuurdetachement

Periodisering:
archiefvorming: 1959-2003
oudste stuk - jongste stuk: 1942-2003

Archiefbloknummer:
D17

Omvang:
180 inventarisnummer(s); 4,75 meter

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

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Ministerie van Defensie, Bureau Organisatie Censuur, de Nederlandse Censuurdienst en het 893 
Veldpostcensuurdetachement, (1942) 1959-2003

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de Nederlandse Censuurdienst en het 893 Veldpostcensuurdetachement (1959-
2003) bevat stukken van algemene aard, rubrieksgewijs en chronologisch geordend, en stukken 
betreffende bijzondere onderwerpen (organisatie, personeel, voorlichting en opleidingen, 
taakomschrijving, materieel). Een aantal bescheiden wordt gevat onder de noemer 'Verzamelde 
documentatie'. Deze stukken betreffen voor een groot deel rapporten, instructies en 
handleidingen uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels niet 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.

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, Ministerie van Defensie: Bureau Organisatie Censuur, de Nederlandse
Censuurdienst en het 893 Veldpostcensuurdetachement, nummer toegang 2.13.111, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Censuurdienst, 2.13.111, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Niet alleen als middel om een vijand te belemmeren in zijn inlichtingenverwerving, maar ook als 
middel om zelf inlichtingen te vergaren speelde vanaf de Eerste Wereldoorlog de censuurdienst - 
ondergebracht bij de Generale Staf, sectie IV (GS IV), later als IIIc opgenomen in de militaire 
inlichtingendienst GS III - een zekere rol. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werden 
voorbereidingen getroffen voor het zonodig invoeren van civiele censuur. In augustus 1939 werd 
GS IIIc gesplitst in een bureau IIIc dat zich zou bemoeien met de communicatiemiddelen (post, 
telefoon, telegraaf) en een bureau IIId dat zich zou bezig houden met de censuur op de 
publiciteitsorganen. In april 1940 vonden concrete besprekingen plaats tussen officieren van GS 
IIId en ambtenaren van de PTT met het oog op de verdeling van censuurpersoneel over de vier 
voorziene censuurcentra in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Over Utrecht werd van 
militaire kant opgemerkt dat dit centrum weinig waarde meer zou hebben "zoodra om eenige 
reden de Duitsche en over Duitschland komende post uitvalt". In hoeverre in de april-/meidagen 
van 1940 de censuurdienst daadwerkelijk heeft gefunctioneerd en wat de inlichtingenwaarde van 
deze bron is geweest, is uit het nog beschikbare archiefmateriaal niet af te leiden.

Na de Tweede Wereldoorlog duurde het een aantal jaren voor de organisatie van de censuurdienst 
weer ter hand werd genomen. Bij de reorganisatie van de Generale Staf in 1950 werd in de Sectie 
G2 een bureau G2d opgenomen dat plannen moest ontwikkelen onder meer voor "een organisatie 
voor de uitoefening van censuur". Veel haast werd daarmee niet gemaakt. De impuls om de 
voorbereiding van een censuurdienst serieus ter hand te nemen kwam niet vanuit de krijgsmacht, 
maar vanuit de Afdeling Inwendige Veiligheid van de onder de minister van Algemene Zaken 
ressorterende interdepartementale Commissie Algemene Verdedigingsvoorbereiding. Deze 
Afdeling Inwendige Veiligheid stelde de minister van Oorlog in april 1959 voor een "Bureau 
Organisatie Censuurdienst" (BOC) in te stellen. Doel van de eventueel uit te oefenen censuur zou 
zijn "het zomogelijk voorkomen, dat door gebruik van communicatiemiddelen welke dan ook, 
berichten en mededelingen ten nutte van de vijandelijke of ten nadele van de eigen oorlogvoering 
worden overgebracht". Begin januari 1960 besloot de minister inderdaad tot instelling van een 
dergelijk Bureau Organisatie Censuur. De taak daarvan zou zijn het "ten behoeve van de chef van 
de generale staf, tevens bevelhebber van de landstrijdkrachten, organiseren en bestuderen van 
maatregelen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de censuur door het Militair Gezag". 
Daar het BOC zich vlijtig van zijn taak kweet, en bovendien binnen de gestelde termijn van twee 
jaar, kon het per 1 februari 1962 worden opgeheven. In plaats daarvan werd per deze datum 
opgericht de Nederlandse Censuurdienst (NCD). Deze dienst zou, na afkondiging van de staat van 
oorlog en beleg, rechtstreeks onder de bevelen worden gesteld van de Bevelhebber der 
Landstrijdkrachten (BLS), als drager van het Militair Gezag in oorlogstijd. De NCD zou dan bestaan 
uit de volgende onderdelen: de staf van de NCD, de publiciteits-censuurgroep (hier herkent men 
het vooroorlogse GS IIId) en drie eenheden voor de censuur op respectievelijk post, telegraaf en 
telefoon. De in vredestijd uit te voeren voorbereidingswerkzaamheden zouden plaats vinden 
onder de verantwoordelijkheid van de chef van de Generale Staf.

De oorlogsinstructie voor de inspecteur van de Nederlandse Censuurdienst maakte duidelijk dat 
de NCD in die omstandigheden een tweezijdige taak zou hebben. De uit te oefenen censuur zou 
enerzijds moeten voorkomen dat "gegevens van belang voor de staat of voor de veiligheid van de 
staat in handen of ter kennis komen van onbevoegden", en zou anderzijds de mogelijkheid 
moeten scheppen voor het verzamelen van "gegevens van belang voor de staat of voor de 
veiligheid van de staat". De NCD zou in oorlogstijd kortom zowel het veiligheidsbelang als het 
inlichtingenbelang dienen. Niet voor niets bevatte de oorlogsinstructie dan ook een artikel 10, 
waarin de inspecteur van de NCD werd gemachtigd de uit censuur verkregen gegevens ter 
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beschikking te stellen van "de belanghebbende officiële instanties". Dat met laatstgenoemde 
instanties in de eerste plaats werd gedoeld op de bureaus G2B (veiligheid) respectievelijk G2A 
(inlichtingen) van de Sectie G2 ligt voor de hand.

De voorziene omvang van de NCD in oorlogstijd was niet gering: 750 man in totaal, waarvan 
ongeveer 350 reserve-officieren. In de periode van de Koude oorlog is de Nederlandse 
Censuurdienst beperkt gebleven tot een kleine fulltime kernstaf, onder hoofd G2, die in het kader 
van de voorbereiding op een oorlogssituatie contacten onderhield met speciaal voor de 
censuurtaak aangewezen ambtenaren van de PTT.

Naast de NCD bestond er nog het 893 Veldpostcensuurdetachement (893 Vlpcensdet), 
verantwoordelijk voor de militaire censuur binnen de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke 
Luchtmacht. De Koninklijke Marine had zijn eigen censuuronderdeel voor militaire censuur, 
onderdeel uitmakend van de Marine Inlichtingendienst (MARID).

In de jaren '90 werd duidelijk dat de omstandigheden waaronder censuur zou moeten worden 
uitgevoerd aanzienlijk zijn gewijzigd. De krijgsmacht treedt steeds vaker op zonder dat er sprake is 
van de algemene noodtoestand en daarmee buiten de juridische reikwijdte van censuur. Verder 
hebben de ontwikkelingen op het gebied van ICT ertoe geleid dat censuur op het gebied van 
telecommunicatie en post andere eisen stelt dan waarvoor de NCD en 893 Vlpcensdet zijn 
ingericht. Ook de omgang met de media is veranderd. Om deze redenen geven de taken van de 
NCD en 893 Vlpcensdet geen invulling meer aan de behoefte van censuur in het kader van de 
operationele veiligheid. De minister van Defensie geeft dan ook in 1999 te kennen de NCD op te 
willen heffen.

In studie 68 "Visie op censuur" van het bureau Management Development Koninklijke Landmacht 
(MDKL) worden aanbevelingen gedaan om censuur in te bedden in het beleid met betrekking tot 
Information Operations en Commandovoering. De BLS heeft op 11 juli 2000 in beginsel ingestemd 
met de voornoemde visie, met dien verstande dat het definitieve besluit tot opheffing pas 
genomen zou worden na overleg tussen het Ministerie van Defensie en de andere, bij censuur 
betrokken, ministeries. Op 20 november 2000 geeft de Defensiestaf aan dat het overleg met de 
betreffende ministeries heeft plaatsgevonden en dat zij instemmen met de opheffing van de NCD 
en 893 Vlpcensdet. De BLS heeft daarop op 11 juni 2001 ingestemd met het beleidsvoornemen tot 
het opheffen van de NCD en 893 Vlpcensdet. Per 1 september 2003 is daarop de definitieve 
opheffing van beide organisaties een feit.

De NCD bestond bij de opheffing op papier uit een Kernstaf, een Inspectie Nederlandse 
Censuurdienst en een drietal censuurdetachementen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. In 
de praktijk was hiervan alleen de Kernstaf operationeel.

De Kernstaf had tot taak:
 het samenstellen van richtlijnen voor en coördineren van de werkzaamheden 

censuurdienst;
 het samenstellen van richtlijnen ten behoeve van de controle op de inhoud van de 

berichtgeving tijdens buitengewone omstandigheden die zowel via legale / illegale 
(tele)communicatie als via de media worden verspreid;

 het onder leiding van de sectie Inlichtingen & Veiligheid van de Landmachtstaf behandelen 
van oorlogs- en mobilisatievoorbereidingen van opleidings- en operationele zaken van de 
NCD en 893 Vlpcensdet;

 het onderhouden van contacten met (neven)diensten in binnen- en buitenland.

De Inspectie Nederlandse Censuurdienst had tot taak:
 het samenstellen van richtlijnen voor het coördineren van het toezicht op werkzaamheden 

van de censuurdetachementen;
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 het samenstellen van richtlijnen ten behoeve van de controle op de inhoud van de 
berichtgeving tijdens buitengewone omstandigheden die zowel via legale / illegale 
(tele)communicatie als via de media worden verspreid;

 het behandelen van bijzondere censuurgevallen, welke buiten de mogelijkheden liggen van
de censuurdetachementen;

 het ondersteunen van contacten met neven(censuur)diensten in binnen- en buitenland.

De censuurdetachementen waren verantwoordelijk voor het uitvoeren van de censuur op alle PTT-
communicatiemiddelen en de daaraan verbonden werkzaamheden.

Het 893 Vlpcensdet bestond bij de opheffing op papier uit een Detachementsstaf, een Bureau 
Bijzondere Censuurzaken, een Censuurpeloton Controle Veldpostkantoren en een Censuurpeloton 
Veldpostkantoren. Alleen de staf was (gedeeltelijk) operationeel. De taken van 893 Vlpcensdet 
waren:

 de uitoefening van militaire censuur op alle poststukken welke het postkantoor, de 
veldpostkantoren in de nationale sector en de veldpostkantoren bij de strijdkrachten in het 
operatiegebied passeren;

 steeksproefsgewijze censuur op genoemde poststukken voor zover deze reeds zijn 
gecensureerd door de onderdeelscensor;

 de uitvoering van alle hieraan verbonden werkzaamheden;
 in voorkomend geval de uitoefening van militaire censuur op alle overige vormen van 

communicatie.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De NCD beheerde naast het eigen archief ook de archieven van het BOC en van het 893 
Vlpcensdet.

De NCD gebruikte een chronologische registratie van de stukken in agenda's c.q. indicateurs, welke
stukken tot ca. 1980 rubrieksgewijs zijn opgeborgen. Na 1980 is overgegaan naar een 
chronologische berging, slechts een zeer beperkt aantal rubrieken is na 1980 om praktische 
redenen nog in gebruik gebleven. Het archief van het BOC is opgenomen in het archief van de 
Nederlandse Censuurdienst.

Het archief van 893 Vlpcensdet is van het begin af aan chronologisch opgebouwd. Stukken werden
chronologisch in de agenda's geregistreerd en vervolgens in een chronologische serie opgeborgen.

Voor beide bestanden geldt dat naast de seriematig geordende stukken nog losse stukken, 
dossiers en onderwerpsmappen zijn aangetroffen, welke mogelijk uit hun oorspronkelijke verband
zijn gehaald, maar deels waarschijnlijk ook nooit in een serie waren opgeborgen.

In de archieven zijn stukken aangetroffen afkomstig van bureau G2d van de Generale Staf, welke 
betrekking hebben op de censuurvoorbereiding. Waarschijnlijk zijn deze stukken meegenomen 
door BOC-medewerkers afkomstig van G2d, die onder de vlag van het BOC verder gingen met de 
werkzaamheden die zij al bij G2d uitvoerden.

In de loop der tijd is uit beide archiefbestanden vernietigd. In de brievenboeken is daarvan 
aantekening gehouden, processen-verbaal van vernietiging zijn echter niet aangetroffen 
(behoudens dat opgenomen onder nr. 72 in deze inventaris). Onbekend is op welke gronden de 
vernietiging heeft plaatsgevonden.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Overbrenging van een overheidsarchief
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Tijdens de bewerking heeft geen vernietiging van archiefbescheiden plaatsgevonden.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Tijdens de inventarisatie zijn van elkaar gescheiden gehouden de archieven van enerzijds de NCD 
en het BOC en anderzijds van het 893 Vlpcensdet. Bescheiden van voor de respectievelijke 
oprichtingsdata, afkomstig bureau G2d, zijn gelaten in het archief waarin zij zijn aangetroffen.

De archiefbescheiden zijn zoveel mogelijk in de oude orde gelaten. Dat houdt in dat de 
oorspronkelijke rubrieken en chronologische series intact zijn gelaten. Waar mogelijk zijn 
bescheiden die gelicht waren uit deze series weer op hun plaats gebracht, behalve wanneer zij 
onderdeel uitmaakten van een dossier c.q. onderwerpsmap. De aangetroffen dossiers en 
onderwerpsmappen zijn afzonderlijk beschreven. De beschrijvingen zijn in een eenvoudige 
systematiek ondergebracht.

Naast de archiefbescheiden is een kleine collectie aan censuur gerelateerde documentatie 
aangetroffen. Deze bescheiden zijn beschreven, de beschrijvingen zijn opgenomen in hoofdstuk 3 
van deze inventaris.

De omvang van de archieven bedraagt in totaal 4,75 m1.
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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

1 NEDERLANDSE CENSUURDIENST

1 NEDERLANDSE CENSUURDIENST
1.1 Stukken van algemene aard

1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

8-57 Ingekomen en minuten, doorslagen en afschriften van uitgaande stukken.
1951-1996
De inv.nrs. 1-7 en 178 zijn een eigentijdse toegang; de series rubrieksgewijs geordende en 
chronologisch geordende stukken overlappen elkaar gedeeltelijk.

8-32 Rubrieksgewijs geordend.1951-[1986]
8 A: BOC-zaken.

BOC = Bureau Organisatie Censuur.
9 B: Notulen, vergaderingen.
10 C: Voorschriften, richtlijnen.
18 Contactambtenaren.
11 D: Juridische aangelegenheden.
12 E: Internationale coördinatie.
13 F: Gebouwen, vorderingen, voorzieningen.
14 G: Voorlichting, BVS.

BVC = Bijzondere Voorlichtings Commissie.
15 H: Personeel Nederlandse Censuurdienst militair.
16 IJ: Personeel Nederlandse Censuurdienst civiel.
17 L: Organisatie, OOT, OTAS, AS.

OOT = Oorlogsorganisatietabel; OTAS = Organisatietabel en 
Authorisatiestaat; AS = Authorisatiestaat.

19 N: Diversen.
20 O: Herhalingsoefeningen, cursussen, SMID.

SMID = School Militaire Inlichtingen Dienst.
21 P: Contacten met overheid en particulieren.
22 Q: Oefeningen.
23 R: Radio / TV-censuur.
24 S: Filmcensuur.
25 T: Postcensuur.
26 U: Perscensuur.
27 V: Telefoon / telegraafcensuur.
28 W: Telexcensuur.
29 X: Desiderata.
30 Y: NATO, 1962-1969

Ontbreekt
NATO = North Atlantic Treaty Organisation.

31 Y: NATO, 1970-[1986]
Ontbreekt
NATO = North Atlantic Treaty Organisation.

32 Z: Memo's.

33-57 Chronologisch geordend.1980-1996
33 1980.
34 1981.
35 1982.
36 1983.
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37 1984.
38 1985.
39 1986.
40 1987-01-01 - 1987-06-23.
41 1987-06-24 - 1987-12-31.
42 1988-01-01 - 1988-04-05.
43 1988-04-06 - 1988-06-02.
44 1988-05-30 - 1988-09-06.
45 1988-09-07 - 1988-12-31.
46 1989-01-01 - 1989-05-11.
47 1989-05-12 - 1989-11-13.
48 1989-11-13 - 1989-12-30.
49 1990-01-01 - 1990-08-31.
50 1990-09-01 - 1990-12-31.
51 1991-01-01 - 1991-07-07.
52 1991-07-08 - 1991-12-31.
53 1992.
54 1993.
55 1994.
56 1995.
57 1996.

59 "Beleidsarchief Chef Generale Staf": ingekomen en minuten, afschriften en 
doorslagen van uitgaande stukken.
[1955]-1972
Inventarisnummer 58 is de eigentijdse toegang.

1-7, 178 Brievenboeken: agenda's en indicateurs van ingekomen en uitgaande stukken.
1956-2001
Eigentijdse toegang op de inventarisnummers 8-57.
1 1956-09-18 - 1968-12-31.
2 1969-01-01 - 1978-01-13.
3 1979-11-12 - 1981-12-31.
4 1982-01-01 - 1984-12-31.
5 1985-01-01 - 1988-04-30.
6 1988-05-01 - 1993-12-31.
7 1994-01-01 - 1996-08-22.
178 1996-09-26 - 2001-11-16.

58 Indicateur van ingekomen en uitgaande stukken van het "Beleidsarchief Chef 
Generale Staf".
1958-03-11 - 1972-11-26
Eigentijdse toegang op inventarisnummer 59.

60 Notulen van het werkoverleg.
1993-08-16 - 1994-01-12

1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

1.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
1.2.1 Organisatie, personeel, materieel en taakomschrijving

1.2.1 ORGANISATIE, PERSONEEL, MATERIEEL EN TAAKOMSCHRIJVING

61 Nota van Bureau G2D van de Generale Staf inzake de voorbereidingen van een 
censuurdienst.
1952
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62 Aanbiedingsbrief van de afdeling Inwendige Veiligheid van de Commissie Algemene
Verdedigingsvoorbereiding aan de Minister van Oorlog van het Rapport inzake 
Ontwerp Nationale Censuur.
1959

63 Rapport inzake Ontwerp Nationale Censuur, samengesteld door D.J. Buurman 
(Binnenlandse Veiligheidsdienst), C.H. Langendoen (Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie) en E. Steenhouwer (Generale Staf).
1959
Exemplaar nr. 52, uitgereikt aan Langendoen.

64 Stukken betreffende personeel, locatie en materieel.
1977-1980

65-67 Persoonsgegevens van personen met als mobilisatiebestemming de Nederlandse 
Censuurdienst.
[1980]-1990
Hierin ook mobilisatiebestemming 893 Veldpostcensuurdetachement.
65 geen scheidingscriteria.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2065
66 geen scheidingscriteria.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2065
67 geen scheidingscriteria.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2065

68 Algemene instructie voor diensthoofden van de Nederlandse Censuurdienst.
[1982]

69 Stukken betreffende de organisatie van de Nederlandse Censuurdienst.
1983-1984

70 Samenvatting van organisatie en taken van de Nederlandse Censuurdienst, 
bestemd voor mobilisabele functionarissen.
1984

71 Nota van het hoofd Inspectie Nederlandse Censuurdienst-kernstaf met betrekking 
tot de verantwoordelijkheid terzake van de Nederlandse Censuurdienst en 893 
Veldpostcensuurdetachement, met bijlagen.
1985

72 Proces-verbaal van vernietiging van stuk nummer 5614/U/ZG, gedateerd 1 
december 1985, afkomstig van LAS/Operatiën.
1991

73 Proces-verbaal van overgave en overname van goederen en archief van de 
Nederlandse Censuurdienst.
1993
Hierin ook 893 Veldpostcensuurdetachement.

180 Stukken betreffende de opheffing van de Nederlandse Censuurdienst en 893 
Veldpostcensuurdetachement.
2003
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1.2.2 Voorlichting en scholing inzake censuur

1.2.2 VOORLICHTING EN SCHOLING INZAKE CENSUUR

74 Overheadsheets en moederbladen van overheadsheets gebruikt bij verschillende 
lezingen.
[1980]-1990

75 Stukken betreffende de uitvoering van de Cursus Oriëntatie Postcensuur voor 
officieren.
1982

76 Stukken betreffende briefing van de sous-chef Operatiën.
1984

78 Stukken betreffende de voorbereiding van een lezing over het nut en de noodzaak 
van telexcensuur.
1990

77 Voorbeschouwing voor een bijeenkomst in het kader van een interdepartementale 
discussie betreffende censuur.
1990

1.2.3 Taakuitvoering

1.2.3 TAAKUITVOERING

79 Rol met sluitstroken met de aanduiding "Nederland - geopend door den 
censuurdienst".
[1947]
Poststukken geopend door de censuurdienst dienden na controle te worden gesloten, hiervoor 
dienden de sluitstroken.

80 Publicaties van de Nederlandse Censuurdienst.
1955-1979
Instructies, handleidingen, formulieren etc.

81 Stukken betreffende de voorbereiding van censuur op meteorologische informatie.
1965-1981

82 Stukken betreffende de voorbereiding van censuur op de omroep.
1965-1990

83-87 Operationele instructies.
1966-1993
83 893 Veldpostcensuurdetachement.
84 Censuurdetachement Amsterdam.
85 Censuurdetachement Den Haag.
86 Censuurdetachement Rotterdam.
87 Inspectie Nederlandse Censuurdienst.

88 Memorandum voor contactambtenaren der departementen, aangewezen voor de 
samenwerking met de Nederlandse Censuurdienst, met geleidebrief.
1969

89 Richtlijnen voor de pers, met inliggende aantekeningen.
1969
Uitgave Nederlandse Censuurdienst, 2e druk.
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90 Handboek voor de censor, met aanvulling.
1969, 1971
Uitgave Nederlandse Censuurdienst.

91 Voorschriften, richtlijnen en handleidingen voor de rubricering van telefoon- en 
telexaansluitingen.
1969-1984

92 Rol met sluitstroken met de aanduiding "Geopend door de Nederlandse 
Censuurdienst".
[1970]
Poststukken geopend door de censuurdienst dienden na controle te worden gesloten, hiervoor 
dienden de sluitstroken.

93 Overzicht van in Nederland verschijnende periodieken.
[1970-1973]

94 Concept-besluiten van het Militair Gezag / de Bevelhebber der Landstrijdkrachten, 
in werking te treden met ingang van telegram P.
1973
Telegram P is een onderdeel van het mobilisatietraject en wordt uitgegeven tijdens of vlak na de 
eerste waarschuwing "Simple Alert".

95 Stukken betreffende (het onderhoud van) het draaiboek van de Nederlandse 
Censuurdienst.
1973-1981
Aanwezig zijn de exemplaren 6, 7, 8, 9, 10; ontvangstbewijzen voor de exemplaren 3, 4, 5.

96 Instructie voor de chef AVVC te Hilversum inzake de initiëring van de censuur op 
radio en televisie.
1975
AVVC = Audio Visueel Verbindingscentrum.

97 Aantekeningen bij verschillende publicaties.
1981-1982

98 Actiepunten naar aanleiding van werkvergaderingen.
1983

99 Interimrapport betreffende de censuurmogelijkheden op de PTT-
communicatiemiddelen.
1983
Samengesteld in samenwerking met de Hoofddirectie Telecommunicatie.

100 "Substudie Telefooncensuur tijdens Staat van Beleg van de Nederlandse 
Censuurdienst", met geleidebrief.
1983

103 Stukken betreffende het vernieuwen van de censuurmaatregelen bij de PTT door de
Werkgroep Censuur.
198-1985

101 Vergaderstukken van de Werkgroep Censuur.
1984-1985
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Het betreft hier een werkgroep ressorterend onder de minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur.

102 Vergaderstukken van de Werkgroep Telegraafvoorzieningen onder Buitengewone 
Omstandigheden.
1984-1985

104 Interimrapport betreffende de censuurmogelijkheden op het postverkeer.
1985
Samengesteld in samenwerking met PTT Post.

105 Stukken betreffende participatie van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten in de 
Bijzondere Voorlichtings Commissie.
1986

106 Notitie voor de voorzitter van de plenaire vergadering van de overlegeenheid 
Telcontrol van PTT Telecom inzake censuurmogelijkheden op de telecommunicatie.
1991
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2 893 VELDPOSTCENSUURDETACHEMENT

2 893 VELDPOSTCENSUURDETACHEMENT
ZIE OOK DE INVENTARISNUMMERS 71, 83, 180.

2.1 Stukken van algemene aard

2.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

div.nrs. Ingekomen en minuten, doorslagen en afschriften van uitgaande stukken.
1964-1997
De inventarisnummers 120-128 en 176 zijn de eigentijdse toegang.
107 1964 - 1977.
108 1979.
109 1980.
110 1981.
111 1982.
112 1983.
113 1984.
114 1985.
115 1988.
116 1989.
117 1990.
118 1991.
119 1992 - 1996-09.
179 1996-09-30 - 2001.
177 1997.

120-128, 176
Brievenboeken; agenda's en indicateurs van ingekomen en uitgaande stukken.
1970-1979
Eigentijdse toegang op de inventarisnummers 107-119, 177 en 179.
120 1970-01-28 - 1980-01-24.
121 1980-01-01 - 1981-12-31.
122 1981-12-18 - 1982-04-27.
123 1982-04-28 - 1984-12-03.
124 1985-01-04 - 1988-07-05.
125 1988-07-05 - 1990-03-08.
126 1990-03-08 - 1991-11-01.
127 1991-11-11 - 1993-08-17.
128 1993-07-12 - 1996-08-05.
176 1996-08-28 - 1997-10-30.

2.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

129-134 Stukken betreffende diverse onderwerpen.
1954-1978
129 Beleid.
130 Koninklijke Luchtmacht-zaken.
131 Koninklijke Marine-zaken.
132 Locatie.
133 Materieel.
134 Personeel.

135 Stukken betreffende de voorbereiding van opleidingen en cursussen.
1957-1971
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151 Enveloppe bestemd voor een onderdeelscensorstempel, een instructie 
onderdeelscensor en een rol zegels 'bevoorrechte post' per 50 man.
[1960]

136 Voorschriften VS 2-1133 Veldpostcensuur.
1964-1984
5 van verschillende onderdelen van de Landmacht retour gekomen exemplaren.

137 Afschrift van een instructie van de Commandant 41 Pantserbrigade aan de 
Commandant 41 Tankbataljon en de Commandant 42 Pantserinfanteriebataljon 
inzake de censuur.
1965

138 Instructie voor de onderdeelscensor Koninklijke Landmacht.
[1969]

139 "Werkset veldpostcensuur", bestaande uit:
A. Overzicht contacten
B. Werkzaamheden ten behoeve van het personeelskaartsysteem
C. Werkzaamheden ten behoeve van mobiele kisten I en II
D. Werkzaamheden ten behoeve van de onderdeelscensor Koninklijke Landmacht 
en Koninklijke Luchtmacht
E. Nog lopende zaken
F. Voorschrift VS 2-1133, 2e druk, Veldpostcensuur
G. Instructie onderdeelscensor Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht
H. OTAS 95.1008.02 893 Velpostcensuurdetachement
IJ. OAL 893 Veldpostcensuurdetachement
K. Functieschema 893 Veldpostcensuurdetachement
L. Locatie
M. Veldpostzaken.
[1970-1980]
OTAS = Organisatietabel en Authorisatiestaat; OAL = Oorlogsappèllijst.

140 Brief van de Commandant 1 Legerkorps aan de Commandant 41 Tankbataljon 
inzake de overdracht van de veldpostcensuurdienst aan een nieuwe commandant.
1978

141 Alfabetische lijst van eenheden van de Koninklijke Landmacht met per eenheid 
elconr, elconrne en elconroe.
1980

 Elconr = elementair codenummer
 elconrne - elementair codenummer nieuwe eenheid
 elconroe = elementair codenummer oude eenheid.

142 Functiebeschrijvingen van functies bij het 893 Velpostcensuurdetachement.
[1980]

143-146 Overzichten van uitgegeven onderdeelsstempels.
1980-1990
143 Koninklijke Landmacht-stempelnummers 0001-2000, bijgehouden 

vanaf juli 1985.
144 Koninklijke Luchtmacht-stempelnummers 10001-10275, 

bijgehouden vanaf 23 april 1986.
145 Koninklijke Luchtmacht-stempels, situatie per 1 januari 1980.
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146 Totaaloverzicht aanwezige stempels, 1990

65-67 Persoonsgegevens van personen met als mobilisatiebestemming 893 
Veldpostcensuurdetachement.
[1980-1990]
Hierin ook mobilisatiebestemming Nederlandse Censuurdienst.
65 geen scheidingscriteria.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2065
66 geen scheidingscriteria.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2065
67 geen scheidingscriteria.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2065

147 Van het 104 Verkenningsbataljon retour gekomen aanbiedingsbrief van 
censuurbescheiden.
1983

148 Ingekomen mobilisatievoorbereidingsbeschikkingen.
1990-1991

149 Mobilisatiebeschikkingen inzake individuele personen.
1991-1992

73 Proces-verbaal van overgave en overname van goederen en archief van 893 
Veldpostcensuurdetachement.
1993
Hierin ook Nederlandse Censuurdienst.

150 Mobilisatiebeschikkingen inzake onderdelen van de Koninklijke Landmacht.
1995
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3 VERZAMELDE DOCUMENTATIE

3 VERZAMELDE DOCUMENTATIE
3.1 Nederland

3.1 NEDERLAND

152 Voorschrift "VVKM 224 betreffende de marinepostcensuur, organisatie, instructieën
en voorschriften".
1962-1982
VVKM = Verzameling Voorschriften Koninklijke Marine.

153 Instructie Veldpost van de Koninklijke Landmacht.
[1969]

154 Lijst van gerubriceerde telefoonaansluitingen in de sector Vervoer.
1980

155 Rapport "Status PTT-personeel in buitengewone omstandigheden", samengesteld 
door een werkgroep ingesteld door de directeur-generaal der PTT na vragen van de 
Nationale Telecommunicatieraad.
1981
Herziene uitgave.

156 Lijst van telexaansluitingen ressorterende onder het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat.
1981-1986
Van 1981 alleen deel II, aansluitingen opgenomen in de groep C-4.

3.2 Verenigd Koninkrijk

3.2 VERENIGD KONINKRIJK

157 Ministry of Information Defence Notices and Private and Confidential Press 
Censorship Communications, met aanvullingen.
1942-1943
London, 1942.

158 Manual of Military Intelligence: Pamphlet No. 3, Counter-Intelligence - Military 
Security.
1946
London, War Department, 1946.

159 Manual of Military Intelligence: Pamphlet No. 4, Postal and Telecommunications 
Censorship in the Field.
1946
London, War Department, 1946.

160 Handbook for Telegraph Censorship Staff.
1949
London, Postal and Telecommunications Censorship Department, 1949.

161 Handbook for Telephone Censorship Staff.
1949
London, Postal and Telecommunications Censorship Department, 1949.

162 Handbook of Instructions and Orders for the Postal Censorship Staff.
1949
London, Postal and Telecommunications Censorship Department, 1949.
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163 Handbook of Instructions for the Postal Censorship Staff (Sorting and Scrutiny etc).
1949
London, Postal and Telecommunications Censorship Department, 1949.

164 Traveller's and Freight Censorship Handbook (provisional).
1949
London, Posal and Telecommunications Censorship Department, 1949.

166 Handbook of Information and Record Branch.
1950
London, Postal and Telecommunications Censorship Department, 1950.

165 Handbook of instructions and orders for the Censorship Permit Branch.
1950
Aintree, Liverpool, Censorship Permit Branch, 1950.

168 Security Procedures in the Public Service.
1962
London, Her Majesty's Stationary Office, 1962, reprint, 1978.

167 Department of Defense Directive Censorship Planning.
1965

169 D-notices van het Defense Press and Broadcasting Committee, met geleidebrief 
van de Landmachtattaché te Londen.
1982

3.3 Verenigde Staten van Amerika

3.3 VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

170 Armed Forces Censorship.
1954
Departments of the Army, the Navy and the Air Force, 1954, met herzieningen, 1964, 1969.

171 Army Regulation Military Security: Enemy Prisoner of War and Civilian Internee 
Communications Censorship.
1963
Departments of the Army, the Navy and the Air Force, 1963.

172 Security Civil Censorship.
1965
Departments of the Army, the Navy and the Air Force, 1965, met herziening, 1971.

173 Field Press Censorship.
1967
Departments of the Army, the Navy and the Air Force, 1967.

174 Army Subject Schedule MOS Technical Training of Information Specialist.
1974

175 Field Manual Counterintelligence.
1985
HQ of the Army.
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