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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: Directie Materieel Koninklijke Landmacht (DMKL), voorheen Dienst 
Kwartiermeester Generaal (DKMG)

Periodisering:
archiefvorming: 1945-1985
oudste stuk - jongste stuk: 1939-1995

Archiefbloknummer:
D26

Omvang:
743 inventarisnummer(s); 19,80 meter

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

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Ministerie van Defensie / Directie Materieel Koninklijke Landmacht (DMKL) (1968), , 1970-1979 
(1981)
Dienst Kwartiermeester-Generaal (DKMG)

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De taak van de Directie Materieel Koninklijke Landmacht (DMKL) was het voeren van het 
materieelbeleid, gericht op het voorzien in, beheer en onderhoud van materieel voor het 
krijgsmachtdeel. Zij was de eerst verantwoordelijke voor het materieel-logistieke proces. De 
directie was opgebouwd uit verschillende afdelingen ieder met hun eigen doelstelling, waaronder 
Bijzondere Opdrachten, Kabinet, Plannen, Controller, Aanschaf, Techniek, Logistiek, Personeel.
Het archief bestaat uit twee delen. Het eerste loopt tot 1 januari 1975, het tweede tot 1 januari 
1980. Het bevat naast (jaar)verslagen van diverse afdelingen, (tijdelijke) commissies, werk- of 
projectgroepen, stukken betreffende de structuur van de organisatie, automatisering, 
personeelsaangelegenheden en rechtspersonen. Veel stukken, veelal geordend op onderwerp, 
hangen samen met de taakuitoefening van de DMKL: materieelbehoefte en aanschafbeleid, 
beheer en onderhoud, wapensystemen en munitie, vaar- en voertuigen, bevoorrading, 
operationele aangelegenheden, veiligheid, research, communicatie- en detectiematerieel en 
onroerende goederen. Ook zijn er stukken te vinden over samenwerking met internationale 
organisaties.
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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: Directie Materieel Koninklijke Landmacht 
(DMKL), voorheen Dienst Kwartiermeester Generaal (DKMG), nummer toegang 2.13.121, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, KL / Directie Materieel, 2.13.121, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Geschiedenis van de Directie Materieel Koninklijke Landmacht

GESCHIEDENIS VAN DE DIRECTIE MATERIEEL KONINKLIJKE LANDMACHT
Na de Tweede Wereldoorlog werd er in de Koninklijke Landmacht (KL) een nieuwe organisatie voor
de materieelverzorging in het leven geroepen, de Kwartiermeester-Generaal (KMG). Deze had drie 
taken: materieelvoorziening, instandhouden van materieel en het afstoten van materieel.

In 1950 kwam de Directeur Materieel Landmacht (DML) in de plaats van de KMG. De DML had veel 
minder taken dan de voormalige KMG. De verantwoordelijkheid over de materieelverzorging 
moest hij delen met de Chef Generale Staf (CGS). De DML was alleen nog verantwoordelijk voor de
technische ontwikkeling van nieuwe artikelen, waaronder het vaststellen van technische eisen, en 
het verwerven daarvan, ook tot 1953 ten behoeve van de Luchtmacht.

In 1960 werd de KMG weer in het leven geroepen en de DML verdween weer uit beeld. De KMG 
kreeg bovendien de Dienst Kwartiermeester-Generaal (DKMG) onder zich. De DKMG nam de taken
van de DML over. De KMG was verantwoording schuldig aan de CGS voor het logistieke en 
technische deel van zijn taak. De DKMG had een coördinerende en dirigerende taak.

In 1964, bij een functionele taakverdeling, kwam de KMG onder rechtstreeks bevel van de 
Staatssecretaris KL te staan, nevengeschikt aan de CGS. Na een aantal jaren van organisatorische 
kalmte presenteerde de Staatssecretaris KL, J.C.E. Haex, in 1968 ingrijpende 
herstructureringsplannen. Zijn voorstellen hadden betrekking op de gehele KL, uitgezonderd het 
Eerste Legerkorps (1 LK). De doelstelling was bezuinigen, of liever 'het terugdringen van 
exploitatiekosten ten gunste van de investeringen'. Daarnaast hoopte Haex ook de 
bestuurbaarheid van de KL-organisatie te vergroten. Binnen de top van de KL wilde hij een 
duidelijkere taakscheiding realiseren. De constituerende oftewel beleidsvormende taak moest 
toevallen aan de Legerraad. De leden van deze raad waren de Staatssecretaris KL, de 
plaatsvervangend (plv) Secretaris-Generaal KL (welke functies later werden opgeheven, waarmee 
dus ook het lidmaatschap van de Legerraad werd opgeheven), de CGS (later Chef Landmachtstaf, 
CLAS), Opperofficier Personeel KL (OOPKL, later Directeur Personeel Koninklijke Landmacht, 
DPKL), de Directeur Administratieve Diensten Landmacht (DAD/La, later Directeur Economisch 
Beheer Koninklijke Landmacht, DEBKL) en de KMG (later Directeur Materieel Koninklijke 
Landmacht, DMKL). De dirigerende taken werden in handen gelegd van hun staven en 
diensten/directies. De taak van de DKMG was en bleef het voeren van het materieelbeleid van de 
KL, gericht op het voorzien in en instandhouden van materieel. Zij was de eerst verantwoordelijke 
instantie voor het materieel-logistieke proces binnen de KL.

Aan het hoofd stond de KMG. Hij was lid van de Legerraad en van de Materieelraad. Van 1 
november 1969 tot en met 30 april 1974 vervulde luitenant-generaal J.L. Anthonissen deze functie.

Zijn opvolger was luitenant-generaal Ir. T.A. van Zanten, die deze post bemande van 1 mei 1974 tot 
en met 30 april 1976. De laatste KMG, van 1 mei tot en met 30 november 1976, was generaal-
majoor Ir. P.W. Maris. De dagelijkse leiding van de DKMG was in handen van de plaatsvervangend 
(plv) KMG. Hij zette het geformuleerde beleid om in concrete directieven voor de uitvoering.

Dan even iets over de afdelingen:

Het Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO) had de taak voor de KMG en de plv. KMG 
(handels)inlichtingen in binnen- en buitenland in te winnen, vertrouwelijke opdrachten uit te 
voeren, inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de integriteit en financiële achtergrond van 
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leveranciers en adviezen te geven naar aanleiding van de begrotingsbehandeling of incidenteel 
door kamerleden gestelde vragen. Het BBO diende de goede naam en faam van de DKMG te 
bewaken.

De Afdeling Personeelszaken en Algemene Zaken (PZAZ) tevens Kabinet verzorgde de 
personeelsaangelegenheden, deed de post- en archiefzaken en behandelde die zaken, die niet tot 
de competentie van één van de andere afdelingen van de DKMG konden worden gerekend. Tot de 
afdeling behoorden onder meer het Bureau Hinderwetzaken Ontplofbare Stoffen en het Bureau 
Hinderwetzaken Schietinrichtingen en -Veiligheid, die beide adviezen gaven aan autoriteiten die 
hinderwetvergunningen afgaven. Het Kabinet verrichtte secretariaatswerkzaamheden ten 
behoeve van de DKMG, verzorgde de voorbehandeling van stukken voor de Legerraad en de 
Materieelraad en gaf advies in algemene beleidsvragen. Het hoofd van de Afdeling PZAZ was 
tevens chef Kabinet.

De Sectie Plannen informeerde en adviseerde de plv. KMG inzake ontwikkelingen, doctrines en 
plannen met betrekking tot de logistiek. Zij was verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en 
bijstellen van (concept)materieelplannen. De Sectie Controller adviseerde de plv. KMG over 
economische, financiële en administratieve aangelegenheden. Zij gaf ook raad inzake 
automatiseringsvraagstukken. Daarnaast was zij ook verantwoordelijk voor het economisch 
beheer van de DKMG en de tot het ressort van de DKMG behorende eenheden.

De doelstelling van de Materieel Voorzieningsafdelingen (MVA'n) was het voorzien in en 
instandhouden van het aan hun toegewezen materieelpakket, het opstellen van technische eisen, 
het doen verwerven van materieel en het opstellen van onderhoudsplannen.

Deze in 1970 aan de DKMG toegevoegde MVA'n verrichtten een groot deel van de werkzaamheden
van de voormalige materieelinspecties. Oorspronkelijk waren er zeven MVA'n, maar in 1974 werd 
MVA 1, verantwoordelijk voor het geniematerieel, opgeheven. Haar taken werden verdeeld over de
resterende zes. Deze hadden de volgende materieelpakketten:

 MVA 2: elektronisch materieel (o.a. verbindingsmaterieel, radar vuurleidingsapparatuur en 
rekentuig);

 MVA 3: voertuigen, mechanische uitrusting, aggregaten en boten;
 MVA 4: munitie. Hieronder viel ook het Munitie Grondstoffen en Doorvoer Magazijn 

(MGDM). Deze had als taak de toelevering van de grondstoffen aan de civiele industrie, die 
deze dan omwerkte tot bruikbare munitie en de inname van de her te gebruiken munitie. 
Dit magazijn werd op 1 juli 1973 opgeheven. De taken en het personeel werden 
overgenomen door 580 en 581 Munitie Depot Compagnie;

 MVA 5: wapens, geschut, instrumenten, machines en gereedschappen;
 MVA 6: persoonlijke standaarduitrusting (PSU) en overig intendancematerieel;
 MVA 7: voeding, benzine, oliën, smeermiddelen en chemicaliën.

De overige onderdelen van de DKMG behoorden tot één van de drie functiegebieden: 
Aanschaffingen, Techniek en Logistiek. Alle drie werden zij geleid door een sous-chef. De Afdeling 
Aanschaffingen voerde het aanschaffings- en afstotingsbeleid voor de DKMG. Dit hield onder 
meer in het opstellen van algemene richtlijnen voor de te volgen procedures bij aanschaffing en 
afstoting van materieel. Een andere taak was het voorbereiden en bewaken van de 
werkzaamheden verbonden aan de procedure voor opname van leveranciers in de centrale 
leverancierscartotheek. Op dit punt bestond nauwe samenwerking met het BBO.

De Afdeling Aanschaffingen gaf ook richtlijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden van het 
Bureau Douane Aangelegenheden (BDA) dat de douanetechnische handelingen met betrekking tot
in-, uit- en doorvoer van goederen voor of van het Ministerie van Defensie verrichtte. Ook het 
Detachement Overtollig en Onbruikbaar Technische Dienst Materieel (DOOTDM), dat tot 1970 
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onder de Inspectie der Technische Dienst viel, ressorteerde onder de Afdeling Aanschaffingen. Het 
DOOTDM was verantwoordelijk voor het beheren en opslaan van het aan de Inspectie der 
Domeinen over te dragen materieel.

In 1970 werd de Cantinedienst (CADI), die daarvóór ressorteerde onder de Inspectie der 
Intendance, onder het bevel van de plv. KMG geplaatst. De taak van de CADI was het inrichten, in 
bedrijf stellen en exploiteren van kantines en gezinswinkels voor het personeel van de KL en de 
KLu, zowel in Nederland als in West-Duitsland. Zij verstrekte ook goederen aan de officiers-, 
onderofficiers- en andere messes en aan de onderdeelskantines.

De Afdeling Techniek voerde het onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid voor de DKMG en tevens het
beleid met betrekking tot de materieelkeuze en kwaliteitszorg. Zij stelde de militair-technische 
eisen aan het materieel. De Materieel Beproevingsafdelingen (MBA'n) voerden beproevingen uit. 
Zij verrichtten wetenschappelijk en technisch onderzoek, adviseerden inzake keuringseisen en 
-technieken, leverden een bijdrage aan de behoeftebepaling en aan het opstellen van 
onderhoudsplannen. De MBA 1, tevens Commissie van Proefneming (CVP), beproefde 
voornamelijk het materieel ten behoeve van MVA 2, 4 en 5. De MBA 2 deed dit voor MVA 3 en 6.

Het Centrale Materieeldocumentatie en Constructiebureau (CMDCB) leverde een bijdrage aan het 
materieelbeleid door het uitvoeren van artikeldocumentatie, de identificatie, de voorbereiding van
de codificatie en de vervaardiging van tekeningen.

De Afdeling Logistiek had als taak het voeren van het bevoorradings-, onderhouds- en 
bedrijfsvoeringsbeleid, alsmede de afstemming daarvan op het operationele beleid. De Centrale 
Voorraadadministratie (CVA) was verantwoordelijk voor het op doelmatige wijze administreren 
van Klasse II, III en IV in de basisdepots en bij algemene en direct steunende eenheden van de KL. 
Het ging hier om benzine, olie en smeermiddelen (de zgn. BOS-goederen) en bijna alle 
verbruiksgoederen waarover de KL beschikte.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) had de taak alle conventionele en geïmproviseerde 
explosieven in Nederland op te ruimen.

De Afdeling Logistieke Installaties (ALI) voerde het capaciteit beheersingsbeleid van de logistieke 
installaties van de KL waar basisonderhouds- en bevoorradingswerkzaamheden werden 
uitgevoerd. In 1970 waren als gevolg van de opheffing van de materieelinspecties de 5e echelons 
bevoorradings- en hersteleenheden onder logistiek operationeel bevel geplaatst van de plv. KMG. 
Zij bleven voorlopig onder administratief-tactisch bevel van één van de Territoriale Bevelhebbers.

Na de eerste stappen van de reorganisatie van de top- en territoriale structuur bleek in 1970 dat de
gewenste personeelsbesparingen uitbleven. Nieuwe bezuinigingen waren noodzakelijk. Het 
organisatieadviesbureau Bakkenist, Spits & Co kreeg de opdracht voor de KL de doelmatigste 
organisatiestructuur te ontwerpen. In mei 1972 bracht het bureau rapport uit. Het was een 
uitvoerige schets van de in 1976 te verwezenlijken KL-organisatie, waarin met minder personeel 
dezelfde taken konden worden verricht. De principes van Haex waren er duidelijk in te herkennen.

De voorstellen van Bakkenist werden verder uitgewerkt door de Centrale Stuurgroep Structuur 
Koninklijke Landmacht 1976 (CSSKL).

Naast het sinds 1970 bestaande Commando Opleidingen KL (COKL) kwamen er nog vier 
functionele commando's (Commando Verbindingen KL (CVKL, per 1 juni 1975), Nationaal 
Territoriaal Commando (NTC, per 1 september 1975), Nationaal Logistiek Commando (NLC, per 1 
september 1975) en Geneeskundig Commando KL (GCKL, per 1 maart 1976)).
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Binnen het NLC werden de logistieke taken samengebracht die daarvóór door de drie Territoriale 
Bevelhebbers waren uitgevoerd. Een uitzondering vormden de 2e echelons taken, die overgingen 
naar het NTC. Het NLC kreeg het bevel over de 3e tot en met de 5e echelons bedrijven in de 
nationale sector. De KMG behield echter zijn functionele bevelsbevoegdheid. In 1975 werd in het 
zogeheten Taakscheidingsmemorandum een precieze taakverdeling tussen de DKMG en het NLC 
vastgelegd. Sindsdien bestonden er twee categorieën logistieke bedrijven:

– De A-bedrijven, die voornamelijk directe steun verleenden. Zij werden rechtstreeks geleid 
door het NLC, uiteraard met inachtneming van de functionele richtlijnen van de KMG.

– De B-bedrijven, die voornamelijk algemene steun verleenden. Zij werden rechtstreeks 
geleid door de ALI van de DKMG.

In 1976 trad de matrixstructuur in werking. Op 1 december van dat jaar werd de DKMG omgedoopt
tot Directie Materieel KL (DMKL). Belangrijker dan deze naamsverandering was dat de positie van 
de Directeur Materieel KL (ook DMKL) veranderde. Het doel van de matrixstructuur was om, ten 
koste van de zelfstandigheid van de krijgsmachtdelen, het horizontale (of functionele) element 
binnen het departement te verstevigen. De politieke leiding moest zo in staat zijn een goede greep
te hebben op het defensiebeleid.

De toenmalige KMG, generaal-majoor Ir. P.W. Maris, werd per 1 december 1976 de eerste DMKL. Hij
werd op 1 november 1979 opgevolgd door generaal-majoor A.W. Beersma, die deze functie tot 27 
april 1984 vervulde.

Een nieuwe topfunctionaris, de Directeur-Generaal Materieel (DGM), die deel uitmaakte van de 
sterk vergrote centrale organisatie van het departement, kreeg de bevoegdheid de DMKL 
bindende aanwijzingen te geven. De DGM werd voorzitter van het Comité Materieel (COM), de 
opvolger van de Materieelraad, waarin ook de materieeldirecteuren van de drie krijgsmachtdelen 
zitting hadden. Het COM was één van de onderraden van de Defensieraad, waarin de Minister, de 
Staatssecretarissen, de Secretaris-Generaal en de Chefs van Staven/Bevelhebbers zitting hadden. 
De DMKL bleef dus binnen zijn krijgsmachtdeel de hoofdverantwoordelijke voor het materieel-
logistieke proces. Hij diende het materieelbeleid nu echter te voeren met inachtneming van 
functionele aanwijzingen en richtlijnen gegeven door de DGM.

De organisatiestructuur van de DMKL kwam in grote lijnen overeen met die van de DKMG. De 
Bureaus Hinderwetzaken Ontplofbare Stoffen en Hinderwetzaken Schietinrichtingen en -Veiligheid
maakten nu deel uit van het ressort techniek. Ook het Bureau Controle Opslag en Vervoer, komend
van MVA 4, kwam in dit ressort. De Centrale Voorraad Administratie (CVA) werd in 1978 
overgedragen aan de Afdeling Rekencentra van de Directie Automatisering van het Directoraat-
Generaal Economie en Financiën.

Schema's:
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Kwartiermeesters-Generaal/Directeuren Materieel Koninklijke Landmacht over de periode 1970-1979

KWARTIERMEESTERS-GENERAAL/DIRECTEUREN MATERIEEL KONINKLIJKE LANDMACHT OVER DE 
PERIODE 1970-1979

1 november 1969 - 30 april 1974 J.L. Antonissen, generaal-majoor, luitenant-generaal 
der Intendance

1 mei 1974 - 30 april 1976 Ir. T.A. van Zanten, luitenant-generaal der Technische 
Staf
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1 mei 1976 - 30 oktober 1979 Ir. P.W. Maris, generaal-majoor der Technische Staf

1 november 1979 - 27 april 1984 A.J. Beersma, generaal-majoor der Militaire 
Administratie

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief is ontstaan bij de Sectie Secretarie van de Dienst Kwartiermeester-Generaal, later 
genaamd Directie Materieel Koninklijke Landmacht. Deze sectie bestond uit een algemene 
secretarie, waar de ongerubriceerde en dienstgeheime stukken werden geregistreerd en 
opgeslagen, en een secretarie geclassificeerd/NAVO, waar de hoger gerubriceerde en NAVO-
stukken werden geregistreerd en opgeslagen. De sectie startte op 26 januari 1970 met het eerste 
gedeelte van het in deze inventaris beschreven blok, welke op 31 december 1974 werd afgesloten. 
In januari 1975 werd begonnen met het tweede gedeelte, welke op 31 december 1979 werd 
afgesloten. Alleen voor de zeer geheime stukken werd één tienjarenblok gevormd. Per categorie 
stukken werd er voor deze twee gedeelten toch één nummerserie gebruikt. Er waren vier 
categorieën stukken, namelijk ongeclassificeerd tot en met dienstgeheim, confidentieel 
(vertrouwelijk), geheim en zeer geheim. Voor iedere categorie werd dus één nummerserie 
gehanteerd. Stukken, welke bij andere stukken werden gevoegd kregen het nummer van het 
voorgaande stuk, gevolgd door een schuine streep "/" en een volgletter, waarbij uitgaande stukken
voorzien werden van een hoofdletter en inkomende stukken van een kleine letter. Waren er meer 
dan 27 stukken in één map gevoegd, dan volgde een volgnummer "/2/" gevolgd door een 
volgletter (30.001/2/a enzovoorts).

Geprobeerd werd de stukken zaaksgewijs te ordenen, maar er ontstonden meestal meerdere 
verzameldossiers over stukken materieel, bijvoorbeeld tanks, artilleriestukken en richtkijkers.

De mappen werden numeriek gerangschikt. De organisatie- en naamswijziging van de Dienst 
Kwartiermeester-Generaal in Directie Materieel Koninklijke Landmacht in oktober 1976 heeft geen 
invloed gehad op de registratie en archiefvorming.

Van 1981 tot en met 1987 is het archief in gedeelten overgedragen aan het Limbo-archief (afgeleid 
van het Engelse woord limbo en oorspronkelijk bedoeld voor de opslag van NAVO-archief) en de 
opvolger daarvan, het Semi-statisch archief Koninklijke Landmacht, gevestigd op de 
Frederikkazerne te Den Haag. Het archief omvatte toen 217,5 meter, waarvan 162 meter 
ongeclassificeerde/dienstgeheime stukken en 55,5 meter hoger geclassificeerde stukken.

Eerst werden de stukken, die onmiddellijk voor vernietiging in aanmerking kwamen, verwijderd. 
Daarbij bleek, dat alle zeer geheime stukken voor vernietiging in aanmerking kwamen. In 1987 
werd begonnen met het samenvoegen van de twee overgebleven geclassificeerde delen 
(confidentieel en geheim) tot één geheel. Daarbij werden stukken van beide delen, die bij elkaar 
hoorden, samengevoegd en stukken, die niet bij elkaar hoorden, maar toch bij elkaar waren 
gevoegd, gescheiden. Dit kwam de dossiervorming ten goede. In 1988 zijn deze werkzaamheden 
afgerond. In datzelfde jaar is ook het ongeclassificeerde deel op dezelfde manier bewerkt. 12 1/4 
meter bleef over, waarvan ongeveer 9 1/2 meter voor vernietiging op lange termijn in aanmerking 
komt. Van het geclassificeerde gedeelte bleef 10 meter over waarvan ongeveer 6 1/4 meter voor 
vernietiging op lange termijn in aanmerking komt.

In november 1991 werd begonnen met de inventarisatie van de resterende 2 3/4 meter 
ongeclassificeerde stukken, die in deel 1 beschreven worden en de resterende 3 3/4 meter 
geclassifieerde stukken, die in deel 2 worden beschreven.
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Dankwoord

DANKWOORD
Graag wil ik iedereen bedanken, die mij heeft geholpen bij het opzetten van deze inventaris. In het 
bijzonder wil ik graag drs. J.P.C.M. van Hoof van de Sectie Militaire Geschiedenis van de Directie 
Operatiën Koninklijke Landmacht bedanken voor de begeleiding tijdens mijn opleiding aan de 
Voortgezette Vorming Archiefbeheer, in het kader waarvan deze inventaris is opgezet en 
verschenen. Ook wil ik drs. B. Schoenmaker van dezelfde sectie bedanken voor de hulp, die hij 
heeft verleend bij het opzetten van hoofdstuk 1 van de inleiding, handelend over de geschiedenis 
van Dienst Kwartiermeester-Generaal/Directie Materieel Koninklijke Landmacht.

Overbrenging van een overheidsarchief

De verwerving van het archief

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

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De inventarisatie van het archief geschiedde in het kader van de cursus Voortgezette Vorming 
Archiefbeheer in de periode november 1991 tot september 1992, op grond van artikel 27 van het 
Koninklijk Besluit Algemene Secretarie Aangelegenheden Rijksadministratie (KB ASA), waarin 
wordt bepaald, dat de over te brengen archiefgedeelten in een inventaris worden beschreven. De 
begindatum van 26 januari 1970 is aangehouden, omdat toen de nieuwe nummering voor de 
verschillende archiefdelen is ingevoerd. De einddatum van 31 december 1979 werd gehanteerd 
ingevolge artikel 24 van KB ASA, waarin is bepaald dat het archiefblok iedere tien jaar wordt 
afgesloten. Bovendien eindigden de nummerseries van de ongeclassificeerde, confidentiële en 
geheime delen toen ook.

Omdat de secretarieën van de delen ongeclassificeerd en geclassificeerd gescheiden waren, zijn de 
stukken van beide delen apart beschreven.

Bij de herordening van deze archiefdelen in 1987 en 1988 is gebruik gemaakt van het 
registratuurplan van het Ministerie van Defensie. Voor het geclassificeerde gedeelte is de uitgave 
gebruikt, die is vastgesteld op 30 juni 1983 door de Minister van Defensie, nummer D 83/35/31154. 
Voor het ongeclassificeerde gedeelte is de uitgave gebruikt, die op 24 mei 1988 is hernieuwd.

Na het apart leggen van de stukken van algemene aard, zoals jaarverslagen van onderdelen van de
Directie Materieel Koninklijke Landmacht, is er vervolgens in beide delen een onderscheid 
gemaakt tussen stukken betreffende het orgaan van de Directie Materieel Koninklijke Landmacht 
en de stukken, voortvloeiende uit de uitvoering van de taken van de Directie Materieel Koninklijke 
Landmacht. Binnen deze twee gedeelten is er vervolgens, met het registratuurplan als kapstok, 
een nadere onderverdeling gemaakt, waarbij er wel op gelet is, dat, binnen de delen 
ongeclassificeerd en geclassificeerd, de rubrieken wederkerig exclusief zijn. Voor de rubriek 
"roerende goederen" is, net zoals bij dezelfde rubriek in het registratuurplan, het "Nederlands 
handboek over het NATO-codificatiesysteem, deel 1: Groepen en klassen" van het Defensie 
Codificatiebureau Materieel als kapstok gebruikt, waarbij ook weer de wederkerige exclusiviteit 
van de rubrieken in het oog is gehouden.

Voorts zijn er nog stukken beschreven met betrekking tot werkverbanden (werkgroepen, 
commissies, projectgroepen e.d.). Deze werden meestal ad hoc geformeerd en hun stukken 
werden nooit als afzonderlijke archieven beschouwd. Daarom is bij de inventarisatie besloten ze 
niet als apart gedeponeerde archieven te beschouwen. In plaats daarvan zijn de stukken 
opgenomen in de rubrieken, waarop de werkzaamheden van de werkverbanden betrekking 
hadden.

Tenslotte is een verklarende woordenlijst als aparte bijlage opgenomen.

Supplement

SUPPLEMENT
Dienstonderdelen van het DMKL-archief hebben op meerdere momenten archieven naar het 
Centrale Archieven Depot (CAD) in Rijswijk overgebracht. In 1982 werden 71 dozen met 
archiefmateriaal uit de periode 1951-1969 naar het CAD overgebracht. Gelijktijdig met deze 
overdracht is er ook materiaal uit dezelfde periode uit het archief door de zorgdrager vernietigd. 
PWAA heeft op 23 januari en 6 en 20 februari 2008 het archief geschouwd. De schimmelcheck door
de Firma Hoogduin is uitgevoerd op 12 februari 2008 en heeft geen bijzonderheden opgeleverd. 
Dit archiefblok is een aanvulling op een archiefblok dat reeds bij het NA ligt, te weten de Directie 
Materieel Koninklijke Landmacht (DMKL), voorheen Dienst Kwartiermeester Generaal (DKMG) 
met als looptijd (1968) 1970-1979 (1981), onder inventarisnummer 2.13.121. Verder hangt de inhoud 
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van het archiefblok samen met het archiefblokken Materieel Koninklijke Marine, Directie Materieel
Luchtmacht, 1950-1977, Chef Technische Zaken en Materieel en de Chef Verbindingen en 
Elektronica van de Luchtmachtstaf, 1951-1957.

Het supplementarchief heeft bij het Centrale Archievendepot (CAD)in Rijswijk gestaan en is voor 
de selectie overgebracht naar het PWAA in Rotterdam. Het is in 2008 door het ministerie van 
Defensie overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995.

Vernietiging

VERNIETIGING
De vernietiging geschiedde aan de hand van de, bij het besluit van de Ministers van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk werk en van Defensie van 30 december 1969, Dir OKN, afd. O/M.A. 
nr. 154391 en de Afdeling Efficiency en Administratieve Organisatie, nr. 259.880/2B vastgestelde, 
lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Defensie, laatstelijk gewijzigd bij 
besluit van de Ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Defensie van 11 juni 1987, 
kenmerk MMA/Ar-1973I (Staatscourant 1987, nr. 140).

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Bij het Ministerie van Defensie wordt in plaats van de term rubricering, de term classificatie 
gebruikt. Derhalve kan, waarin deze inventaris de term classificatie voorkomt, de term rubricering 
worden gebruikt.
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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

Deel 1: Ongeclassificeerde stukken

DEEL 1: ONGECLASSIFICEERDE STUKKEN
I. Stukken van algemene aard

I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

58 Verslagen van afdelingen en diensten van de Dienst Kwartiermeester-
Generaal/Directie Materieel Koninklijke Landmacht
Jaarverslagen van de Cantinedienst Koninklijke Landmacht/Koninklijke Luchtmacht,
1974-1978

1 Verslagen van de activiteiten van de Sectie Explosieven Opruimingsdienst in
1975-1977 1 omslag

2 Stukken betreffende de consolidatie van het jaarverslag over 1974 van de Afdeling 
Logistieke Installaties,
1975-1976 1 omslag

II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

II. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
A. Organisatie

A. ORGANISATIE
1. Structuur en taakverdeling

1. STRUCTUUR EN TAAKVERDELING
a. Structuur

a. Structuur

3 Stukken betreffende de organisatie van de Dienst Kwartiermeester-Generaal,
1970-1976 1 pak

4 Stukken betreffende de organisatie van de Directie Materieel Koninklijke 
Landmacht,
1977-1979 1 pak

5 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de werkgroep "Concentratie Beproevingseenheden",
1972-1973 1 omslag

6 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de stuurgroep "Rationalisatie logistieke structuur in de nationale sector",
1972-1973 1 pak

7 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de ad-hoc werkgroep "Projecten en prioriteiten" van de stuurgroep "Rationalisatie 
logistieke structuur in de nationale sector",
1972 1 omslag

8 Beschikking van de stuurgroep "Rationalisatie logistieke structuur in de nationale 
sector" tot instelling van de projectgroep "Structuur/indelingsnormen materieel en 
personeel",
1972 1 stuk
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9 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de stuurgroep "Logistieke structuur",
1973-1978 1 pak

10 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
het projectbureau "Rationalisatie logistieke structuur in de nationale sector",
1973 1 omslag

11 Stukken betreffende de administratieve organisatie van het subsysteem Logistiek in
de nationale sector,
1974-1975 1 omslag

12 Stukken betreffende de realisatie van de rationalisatie van de logistieke structuur in
de nationale sector,
1975-1977 1 omslag

13 Stukken betreffende de reorganisatie van de nationale sector van de Koninklijke 
Landmacht,
1975 1 omslag

14 Stukken betreffende de rationalisatie van mechanische bedrijven in de nationale 
sector,
1975-1979 1 omslag

15 Brief aan de commandanten van 580 en 581 Munitiedepotcompagnie met 
betrekking tot afsluiting van het project "Munitie Grondstoffen en Doorvoer 
Magazijn", minuut,
1975 1 stuk

16 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de werkgroep "Centrale Directie Materieel",
1975 1 pak

17 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de werkgroep 
"Herindeling 575 Technische Dienst Centrale Werkplaats,
1976-1979 1 omslag

18 Beschikking van de stuurgroep "Herstructurering Defensie" tot opheffing van de 
interservice werkgroep "Materieel" en de werkgroep "Centrale Directie Materieel",
1976 1 stuk

19 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de werkgroep "Organisatie Explosieven Opruimingsdienst",
1976 1 omslag

20 Verslag van een bespreking, gehouden op 2 maart 1977 te Woerden, inzake de 
werkgroep "Herindeling 637 Intendance Centrale Werkplaats", minuut,
1977 1 stuk

21 Stukken betreffende de reorganisatie van de Centrale Voorraadadministratie van de
Koninklijke Landmacht te Alphen aan de Rijn en de overdracht daarvan aan de 
Directie Automatisering van het Directoraat Generaal Economie en Financiën van 
het Ministerie van Defensie,
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1977-1979 1 omslag

22 Briefwisseling met de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht inzake de 
goedkeuring van een embleem voor de Materieel Voorzieningsafdeling 5,
1978 1 omslag

23 Minuten van vergaderverslagen van het werkverband en het subwerkverband 
inzake 150 Depotcompagnie,
1978-1979 1 omslag

24 Verslagen van vergaderingen van werkverbanden inzake toekomstige werklast in 
herstelwerkplaatsen, met bijlagen,
1978-1979 1 omslag

25 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van het 
werkverband "Planningsproblematiek 527 Elektronische Centrale Werkplaats",
1979 1 omslag

26 Minuten van verslagen van vergaderingen van het werkverband "Werklastbepaling 
Elektronisch Materieel",
1979 1 omslag

27 Beschikking van de Souschef Techniek tot instelling van de werkgroep "Aanpassing 
Centrale Materieeldocumentatie/Constructiebureau" (CMDCB), minuut,
1979 1 stuk

28 Stukken betreffende de instelling van de werkgroep "Organisatie 
Materieelprojecten",
1979 1 omslag

b. Taakverdeling

b. Taakverdeling

29 Stukken betreffende de taakverdeling tussen de Dienst Kwartiermeester-Generaal 
en het Nationaal Logistiek Commando,
1975 1 omslag

30 Stukken betreffende de vaststelling van taakstellingen van materieeldiensten en 
-bedrijven van de Koninklijke Landmacht,
1975-1977 1 omslag

31 Stukken betreffende onderlinge overdracht van taken en materieel tussen de 
Directie Materieel Koninklijke Landmacht en de Directie Gebouwen, Werken en 
Terreinen van het Ministerie van Defensie,
1977-1978 1 omslag

32 Stukken betreffende het ontwerp van paragraaf 2400 van het voorschrift 
"Explosieven Opruiming", nummer VGVK 19, inzake de beschrijving van de 
werkzaamheden van de Explosieven Opruimingsdienst,
1979 1 omslag

2. Documentatie

2. DOCUMENTATIE

33 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
projectgroep "Materieeldocumentatiesysteem" (MADOS),
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1975-1976 1 omslag

34 Beschikking tot instelling van de werkgroep " Materieeldocumentatie", minuut,
1977 1 stuk

27 Beschikking van de Souschef Techniek tot instelling van de werkgroep "Aanpassing 
Centrale Materieeldocumentatie/Constructiebureau" (CMDCB),
1979

35 Brief van de voorzitter van de stuurgroep "Bestuurlijke Informatiesystemen" aan de 
voorzitter van het Comité Bestuurlijke Informatiesystemen Koninklijke Landmacht 
inzake de instelling van de projectgroep "Centrale Materieeldocumentatie", minuut,
1979 1 stuk

3. Automatisering

3. AUTOMATISERING

36 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
projectgroepen inzake automatisering in het beheersressort van de 
Kwartiermeester-Generaal,
1972-1973 1 omslag

37-39 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de projectgroep "Vrijmaking Saldo Quick", inzake automatiseren van de saldo 
locatiesystemen, (1968) 1970-1979.

2 omslagen, 1 pak
37 (1968) 1970 - 1977 september, 1 pak
38 1977 oktober - 1978 oktober
39 1978 november - 1979

40-41 Stukken betreffende de invoering van het "Interim-systeem 1971",
1975-1979 2 pakken
40 1975 - 1978 januari
41 1978 mei - 1979

42 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de projectgroep "Rationalisatie administratieve processen met behulp van 
administratieve machines" (RAPAM),
1976 1 omslag

43 Stukken betreffende realisatie van het automatiseringsbeleid in het ressort van de 
Dienst Kwartiermeester-Generaal,
1975-1976 1 omslag

44 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de stuurgroep "Bestuurlijke informatiesystemen" (BIS) en daardoor ingestelde 
projectgroepen,
1976-1979 1 omslag

45 Stukken betreffende de instelling van de projectgroepen "Aanpassing 
leveranciersgegevenssystemen" en "Invoering geautomatiseerde saldo locatie 
administratie" en opheffing van de projectgroep "Aanpassing 
leveranciersgegevenssystemen",
1977-1979 1 omslag
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46 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
projectgroep "Invoering geautomatiseerde saldo locatie administratie",
1978-1979 1 omslag

47 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van het 
Projectbureau "Logistieke Informatiesystemen" (PROBLIS),
1979 1 omslag

4. Vertegenwoordigingen in internationale organen

4. VERTEGENWOORDIGINGEN IN INTERNATIONALE ORGANEN

48 Stukken betreffende de regeling van de deelname van medewerkers van de Dienst 
Kwartiermeester-Generaal/Directie Materieel Koninklijke Landmacht in diverse 
werkgroepen, adviesgroepen, commissies en panels van internationale organen,
1973-1978 1 omslag

49 Stukken betreffende de vaststelling van aanwijzingen aan deelnemers aan 
vertegenwoordigingen van de Chef Generale Staf/Landmachtstaf, de 
Kwartiermeester-Generaal/Directeur Materieel Koninklijke Landmacht en de 
Directeur-Generaal Materieel in internationale organen,
1975-1977 1 omslag

B. Personeelsaangelegenheden

B. PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

50 Stukken betreffende aanvulling van het burgerpersoneelsbestand bij de Dienst 
Kwartiermeester-Generaal/Directie Materieel Koninklijke Landmacht,
1972-1978 1 omslag

51-52 Minuten van verslagen van vergaderingen van de dienstcommissie van de Dienst 
Kwartiermeester-Generaal/Directie Materieel Koninklijke Landmacht,
1975-1979 2 omslagen
51 1975 - 1977 januari
52 1977 maart - 1979

53 Nota aan de Bevelhebber der Landstrijdkrachten, houdende een studie naar de 
toepassing van de "Regeling Werk- en Rusttijden" en de voorlopige regeling "Extra 
beslaglegging" voor het personeel van de Explosieven Opruimingsdienst, minuut,
1976 1 stuk

54 Stukken betreffende de regeling van de Afdeling Logistiek voor de consignatie 
tijdens de gijzelingen in Bovensmilde en De Punt,
1977 1 omslag

55 Stukken betreffende de vaststelling van richtlijnen aan het personeel van de Dienst 
Kwartiermeester-Generaal inzake contacten met functionarissen, niet behorend tot
het ressort van de Dienst Kwartiermeester-Generaal,
1970 1 omslag

C. Taakuitvoering

C. TAAKUITVOERING
1. Toezicht op eenheden van dienstvakken

1. TOEZICHT OP EENHEDEN VAN DIENSTVAKKEN

56 Stukken betreffende wijziging en toepassing van de werkinstructie "Bevoorrading 
527 Elektronische Centrale Werkplaats",
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1975 1 omslag

57 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de richtlijnen voor de 
jaarverslaglegging door commandanten van verzorgende eenheden,
1975-1979 1 omslag

58-85 Jaarverslagen van commandanten van verzorgende eenheden,
1974-1978 21 omslagen, 5 pakken en 2 stukken
58 Cantinedienst Koninklijke Landmacht/Koninklijke Luchtmacht, 1974-

1978
59 302 Verzorgingscommando 1974, 1976
60 Centrale Werkplaats Instructiemiddelen, 1974-1978
61 573 Verzamelplaatscompagnie, 1974-1978
62 637 Intendance Centrale Werkplaats, 1974-1978, 1 pak
63 574 Tankwerkplaats, 1974-1976
64 902 Technische Dienst Herstelcompagnie, 1974, 1 stuk
65 Rijksmagazijn van geneesmiddelen, 1974-1975, 1 stuk
66 527 Elektronische Centrale Werkplaats, 1974-1978, 1 pak
67 102 Technische Dienst Zware Herstelcompagnie, 1974-1977
68 567 Technische Dienst Herstelcompagnie, 1974
69 569 Technische Dienst Herstelcompagnie/Herstelwerkplaats, 1974-

1978, 1 pak
70 575 Technische Dienst Centrale Werkplaats, 1974-1978, 1 pak
71 570 Technische Dienst Herstelcompagnie/Herstelwerkplaats, 1974-

1978, 1 pak
72 303 Verzorgingscommando, 1975
73 ,

301 Verzorgingscommando, 1975
301, 302 en 303 Verzorgingscommando, 1976

74 582 Munitiedepotcompagnie, 1975-1978
75 502 Genie Herstelcompagnie, 1975-1978
76 581 Munitiedepotcompagnie, 1975-1978
77 555 Parkcompagnie, 1975-1978
78 572 Depotcompagnie, 1975-1978
79 150 Depotcompagnie, 1976-1978
80 630 Intendance Depot, 1976-1978
81 632 Intendance Depot, 1976-1978
82 105 Intendance Depots en werkplaatsen, 1976-1978
83 124 BOS Depot, 1977-1978
84 574 Tankwerkplaats, 1977-1978
85 102 Herstelwerkplaats, 1978

125 Stukken betreffende de vaststelling en toepassing van de richtlijnen Interne 
Controle van het materieelbeheer bij de eenheden en onderdelen in de nationale 
sector,
1975-1978

15 Brief aan de commandanten van 580 en 581 Munitiedepotcompagnie met 
betrekking tot afsluiting van het project "Munitie Grondstoffen en Doorvoer 
Magazijn", minuut,
1975

86 Stukken betreffende de vaststelling van de werkinstructie voor de commandant van
116 Cantinedienst Companie/Detachement,
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1975-1977 1 omslag

87 Stukken betreffende de samenstelling van een rapport inzake de voorraadcontrole 
bij 150 Depotcompagnie,
1976 1 omslag

88 Stukken betreffende de invoering en de toepassing van de Wet Regeling beheer van
's Rijks financiën (comptabiliteitswet 1976) op 8 december 1976,
1977 1 omslag

89 Dossier inzake de vaststelling van de werkinstructie voor de Commandant van de 
Centrale Werkplaats Instructiemiddelen,
1977 1 omslag

90 Instructie voor de toepassing van richtlijnen van de Commissie "Overleg 
Defensiebedrijven", met bijlage,
1977 1 stuk

140 Circulaire inzake de wijziging van de werkinstructie van functionarissen van 
munitiedepotcompagnieën, belast met bevoorrading van munitie in vredestijd, 
minuut,
1978

2. Bezoldiging, personeelszorg en veiligheid

2. BEZOLDIGING, PERSONEELSZORG EN VEILIGHEID

91 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en toepassing van de richtlijnen 
inzake manurenadministratie,
1975-1979 1 pak

92 Stukken betreffende de richtlijnen inzake het opmaken van de "voorcalculatorische 
kostenverdeelstaat" (voorberekende kostprijzen/tarieven) en berekening van 
middensommen voor personeel,
1977-1979 (1980) 1 omslag

93 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de subcommissie "Prestatiebeloning II (Koninklijke Landmacht)",
1978-1979 1 omslag

94 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de werkgroep "Cantinedienstverzorging in oorlogstijd",
1975-1977 1 omslag

95 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de "Commissie van advies en bijstand kantineverzorging",
1978-1979 1 omslag

96 Brief van het hoofd van de Cantinedienst van de Koninklijke 
Landmacht/Luchtmacht inzake de toepassing van verzorgingsinstructies, nummer 
VI/CAD/002/0 en 003/0 inzake de verkoop van gerantsoeneerde artikelen bij 
eenheden van de Koninklijke Landmacht/Luchtmacht in de Bondsrepubliek 
Duitsland,
1979 1 stuk

97 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de werkgroep 
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"Watervoorziening in oorlogstijd",
1979 1 omslag

98 Minuten van verslagen van vergaderingen van coördinatoren voor de 
bedrijfsveiligheid,
1977-1978 1 omslag

3. Materieel en infrastructuur

3. MATERIEEL EN INFRASTRUCTUUR
a. Planning materieelbehoefte en behoeftevoorziening

a. Planning materieelbehoefte en behoeftevoorziening
(1) Organieke behoefte, autorisatiestaten

(1) Organieke behoefte, autorisatiestaten

99 Verslagen van vergaderingen inzake de inventarisatie en autorisatie van 
bedrijfsmiddelen, met bijlagen,
1977-1978 1 omslag

100 Stukken betreffende het vaststellen van richtlijnen inzake de toepassing van 
autorisatiestaat 09 voor het autoriseren van bedrijfsmiddelen,
1978-1979 1 omslag

28 Minuten van circulaires betreffende de instelling van de werkgroep "Organisatie 
materieelprojecten",
1979

101 Circulaire, houdende de wijziging van de verzorgingsinstructie, nummer VI-LOG 
023/0, betreffende afschrijving van artikelen van de autorisatiestaat 09, minuut
1979 1 stuk

(2) Voorraadvorming

(2) Voorraadvorming

102 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de projectgroep "Afbouw Centrale Voorraad Beheersing Koninklijke Landmacht",
(1968) 1972-1979 1 omslag

56 Stukken betreffende wijziging en toepassing van de werkinstructie "Bevoorrading 
527 Elektronisch Centrale Werkplaats",
1975

134 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrekking van Vredes 
Bevoorradingsinstructies Munitie,
1975-1978

135 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de werkgroep "Munitie bevoorradingssystemen na 1975",
1975-1976

103 Stukken betreffende de vaststelling en toepassing van de Verzorgingsinstructie, 
nummer VI-BEV-019/1, inzake de "reeds verstrekt" procedure, ter versnelling van de 
voorraadvorming,
1976-1978 1 omslag

21 Stukken betreffende de reorganisatie van de Centrale voorraadadministratie van de
Koninklijke Landmacht te Alphen aan de Rijn en de overdracht daarvan aan de 
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Directie Automatisering van het Directoraat Generaal Economie en Financiën van 
het Ministerie van Defensie,
1977-1979

194 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de werkgroep "Bulkbevoorrading Klasse III-goederen",
1977-1979

104 Minuten van besluiten tot intrekking van oorlogsbevoorradingsorders materieel,
1977 1 omslag

105 Minuten van verslagen van bevoorradingsoverlegvergaderingen,
1977 1 omslag

140 Circulaire inzake de wijziging van de werkinstructie van functionarissen van 
munitiedepotcompagnieën, belast met bevoorrading van munitie in vredestijd,
1978

106 Minuten van brieven inzake de instelling van de werkgroep 
"Bevoorradingsdienstbeleid",
1979 1 omslag

198 Stukken betreffende wijziging van verzorgingsinstructies, nummers VI-BOS 032/0 
en 025, inzake aanschaffing en voorraadvorming van brandstoffen, oliën en 
smeermiddelen,
1979

(3). Aanschaffingsprogramma's en -procedures

(3). Aanschaffingsprogramma's en -procedures

209 Stukken betreffende het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de overeenkomst 
tussen de Staat der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland van 18 januari 
1960, inzake revisies en aanschaffingen,
1975

107 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
Coördinatie Commissie Aanschaffing Materieel,
1976-1977 1 omslag

108 Briefwisseling met de Directeur Materieel Koninklijke Luchtmacht inzake de 
procedure voor aanschaffing van materieel voor de Koninklijke Luchtmacht,
1976-1979 1 omslag

109 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en toepassing van de 
verzorgingsinstructie, nummer VI-BEV-018/2, houdende de richtlijnen inzake de 
zelfstandige aanschaffing, eigen aanmaak en uitbesteding van materieel,
1977-1979 (1981) 1 omslag

110 Stukken betreffende het vaststellen van procedures voor aanschaffingen,
1978-1979 1 omslag

198 Stukken betreffende de wijziging van verzorgingsinstructies, nummers VI-BOS 
032/0 en 025, inzake aanschaffing en voorraadvorming van brandstoffen, oliën en 
smeermiddelen,
1979
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b. Research

b. Research

111 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de "Contactcommissie voertuigresearch",
1979 1 omslag

c. Vervreemding van goederen

c. Vervreemding van goederen

112 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de projectgroep "Afvoer en afstoting van overtollige goederen in de Koninklijke 
Landmacht",
1974-1975 1 omslag

160 Stukken betreffende de vaststelling van een regeling inzake de verstrekking van 
overtollig materieel, waaronder werkplaatsuitrustingen, hefbruggen en smeer 
onderhoudsuitrustingen aan de Welzijnszorg ten behoeve van autohobbyclubs,
1975-1976

113 Stukken betreffende wijzigingen van de verzorgingsinstructies Logistiek, nummer 
VI-LOG 012/1 en 2, inzake de schrootverklaring van onbruikbare goederen,
1976-1979 (1980) 1 omslag

114 Stukken betreffende de verkoop van strategisch materieel aan derden,
1977-1979 1 omslag

139 Stukken betreffende de vaststelling van de procedure voor de afstoting van 
overtollige munitieartikelen van de Koninklijke Marine en de Koninklijke 
Luchtmacht door de Koninklijke Landmacht,
1978

115 Stukken betreffende regelingen inzake het afstaan van materieel van de Koninklijke
Landmacht ten behoeve van regiments- of korpsverzamelingen,
1978-1979 (1981) 1 omslag

d. Algemeen beheer

d. Algemeen beheer
Zie voor onderhoud aan specifieke goederen de rubriek roerende goederen.

209 Stukken betreffende het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de overeenkomst 
tussen de Staat der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland van 18 januari 
1960, inzake revisies en aanschaffingen,
1975

116 Briefwisseling met de Directeur Administratieve Diensten Landmacht betreffende 
het ontwerp van de Vaste Order "Onderhoudsplannen Hoger (4e/5e) echelon",
1975 1 omslag

117-118 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de stuurgroep
"2e Echelons Logistieke Functie in de Nationale Sector",
1975-1979 2 omslagen
117 1975 - 1976 mei
118 1976 juni - 1979

119 Stukken betreffende de vaststelling van de werkinstructie aan het 



2.13.121 KL / Directie Materieel 31

Opleidingscentrum Cavalerie inzake onderhoudsbeheersing,
1975-1979 1 omslag

120 Stukken betreffende het vervallen en de wijziging van verzorgingsinstructies 
onderhoud (VI-ONH),
1975-1978 1 omslag

121 Richtlijn inzake de uitvoering van het onderhoud bij de Koninklijke Landmacht, 
minuut,
1976 1 stuk

122 Verslagen van materieel verzorgingsvergaderingen met het Nationaal Logistiek 
Commando en het Legerkorps Logistiek Commando, met bijlagen,.
1977-1978 1 omslag

123 Stukken betreffende de vaststelling en toepassing van het voorschrift 
"Onderdeelsonderhoud",
1977-1979 1 omslag

124 Minuten van brieven aan de commandant van 527 Elektronische Centrale 
Werkplaats inzake de toepassing van vaste order, nummer VO 6-27-0 betreffende 
uitbesteding van basisonderhoud bij NATO Maintenance and Supply Agency 
(NAMSA),
1978 1 omslag

125 Stukken betreffende de vaststelling en toepassing van de richtlijnen Interne 
Controle van het materieelbeheer bij de eenheden en onderdelen in de nationale 
sector,
1975-1978 1 omslag

87 Stukken betreffende de samenstelling van een rapport inzake de Voorraadcontrole 
bij 150 Depotcompagnie,
1976

137 Instructie inzake het nemen van steekproeven ten behoeve van het periodieke 
onderzoek van de kwaliteit van munitie, minuut,
1976

126 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
het werkverband "Verpakkingsbeleid bij de Koninklijke Landmacht",
1979 1 omslag

e. Roerende goederen

e. Roerende goederen
(1) Wapensystemen

(1) Wapensystemen
(a) Vuurwapens

(a) Vuurwapens

147 Overeenkomst tussen de Hoofden van Delegaties van het Leopard stuurcomité uit 
de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Italië, het 
Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de 
assemblage van reservedelen van het wapensysteem van de tank Leopard I, met 
wijziging,
(1969-) 1975
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127 Stukken betreffende het aangaan van de overeenkomst tussen de Staat der 
Nederlanden en de Nederlandse Werk Maatschappij "de Kruithoorn" inzake de 
Nederlandse deelname aan de evaluatie van de NAVO van klein kaliber 
wapensystemen en munitie,
1976-1977 1 omslag

128 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
het projectbureau en contactgroep "Antitankwapen Middelbare Dracht" (Dragon),
1977-1979 1 omslag

129 Dossier betreffende de vaststelling van een regeling voor verstrekking van 
persoonlijke bewapening aan militairen, deel uitmakend van het Eerste Legerkorps,
1979 (-1980) 1 omslag

(b) Artillerieraketsystemen

(b) Artillerieraketsystemen

130 Minuten van beschikkingen tot instelling en wijziging van het projectbureau 
"Lance",
1974-1976 1 omslag

131 Minuten van circulaires inzake de invoering van een verzorgingsinstructie voor 
opslag en vervoer van scherpe raketmotoren van Lance nucleaire artillerieraketten,
1977-1978 1 omslag

132 Dossier betreffende de vaststelling van de projectinstructie Lance, nummer 4, 
inzake het logistiek concept,
1978 1 omslag

(2) Munitie en explosieven

(2) Munitie en explosieven

133 Stukken betreffende de samenstelling van de Militaire Commissie Gevaarlijke 
Stoffen,
1972-1979 1 omslag

134 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrekking van Vredes 
Bevoorradingsinstructies Munitie,
1975-1978 1 omslag

15 Brief aan de commandanten van 580 en 581 Munitiedepotcompagnie met 
betrekking tot afsluiting van het project "Munitie Grondstoffen en Doorvoer 
Magazijn", minuut,
1975

135 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de werkgroep "Munitiebevoorradingssystemen na 1975",
1975-1976 1 omslag

136 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en toepassing van 
verzorgingsinstructies Munitie (VI-MUN),
1975-1979 1 omslag

127 Stukken betreffende het aangaan van de overeenkomst tussen de Staat der 
Nederlanden en de Nederlandse Werk Maatschappij "de Kruithoorn" inzake de 
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Nederlandse deelname aan de evaluatie van de NAVO van klein kaliber 
wapensystemen en munitie,
1976-1977

137 Instructie inzake het nemen van steekproeven ten behoeve van het periodieke 
onderzoek van de kwaliteit van munitie, minuut,
1976 1 stuk

138 Stukken betreffende de instelling, uitvoering van taken en werkzaamheden en 
opheffing van de Munitiecommissie Koninklijke Landmacht,
1977-1979 1 omslag

139 Stukken betreffende de vaststelling van de procedure voor de afstoting van 
overtollige munitieartikelen van de Koninklijke Marine en de Koninklijke 
Luchtmacht door de Koninklijke Landmacht,
1978 1 omslag

140 Circulaire inzake de wijziging van de werkinstructie van functionarissen van 
munitiedepotcompagnieën, belast met bevoorrading van munitie in vredestijd, 
minuut,
1978 1 stuk

141 Dossier inzake de vaststelling van een order betreffende het gebruik van munitie 
van .50" bij brandgevaar,
1978 1 omslag

(3) Vaar- en voertuigen

(3) Vaar- en voertuigen
(a) Vaartuigen

(a) Vaartuigen

142 Stukken betreffende de regelingen van het onderhoud en toezicht op het 
onderhoud van vaartuigen van de Koninklijke Landmacht,
1975-1978 1 omslag

(b) Wielvoertuigen

(b) Wielvoertuigen

143 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de werkgroep 
"Project steenauto's",
1976-1978 1 omslag

144 Stukken betreffende de vaststelling van de vaste instructie met betrekking tot het 
spuiten van te vorderen voertuigen,
1977 1 omslag

145 Dossier betreffende de instroming van de vrachtauto 6 ton 4x4, type DAF YA 5441 
voor het munitietransport voor de Lance nucleaire artillerie,
1978-1979 1 omslag

146 Stukken betreffende de vaststelling van de projectinstructie inzake de invoering van
de DAF-vrachtauto 4x4, type YA-4440,
1978-1979 1 omslag



34 KL / Directie Materieel 2.13.121

(c) Rupsvoertuigen, tanks, houwitsers

(c) Rupsvoertuigen, tanks, houwitsers

147 Overeenkomst tussen de hoofden van delegaties van het Leopard stuurcomité uit 
de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Italië, het 
Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de 
assemblage van reservedelen van het wapensysteem van de tank Leopard I, met 
wijziging,
(1969-) 1975 1 stuk

148 Stukken betreffende overeenkomsten inzake aanschaffing en onderhoud van en de 
naamgeving van de voertuigen voor pantserrupsluchtdoelartillerie en 
gemechaniseerde luchtdoelartillerie (Prlua/Mechlua),
1976 1 omslag

149 Stukken betreffende rationalisatie van 3e/4e/5e echelons onderhoud van rups- en 
gevechtsvoertuigen in de nationale sector,
1976-1977 1 omslag

150 Stukken betreffende de regeling uitbesteding basisonderhoud van Leopard 
componenten bij de Bundeswehr, met wijziging, minuten,
1976-1977 1 omslag

151 Stukken betreffende de internationale logistieke samenwerking bij de ontwikkeling 
en het gebruik van Leopard genie- en gevechtstanks,
1977-1978 1 omslag

152 Stukken betreffende de invoering van het pantserrupsvoertuig YPR 765,
1977-1979 1 omslag

153 Stukken betreffende de vaststelling van de verzorgingsinstructie, nummer VI-VTR 
011, inzake de opslag van Leopard tanks in geconditioneerde ruimtes,
1977-1978 1 omslag

154 Verslag van een vergadering over een instructie betreffende de verzorging van 
Centurion gevechtstanks in mobilisatieopleg, minuut,
1978 1 stuk

155 Circulaire van de secretaris van de interdepartementale projectgroep 
"Tankvervanging" met betrekking tot de 12e vergadering van die projectgroep op 14 
december 1978 inzake de planning van de tankvervanging,
1978 1 stuk

156 Minuten van circulaires betreffende de vaststelling van een instructie voor het 
spoorwegvervoer van zelfbewegende houwitsers M 109 A 1,
1979 1 omslag

(4) Bouwmachines en hijskranen

(4) Bouwmachines en hijskranen

157 Projectinstructie inzake de realisatie van de instroming van wiellaadschoppen type 
1975, minuut,
1976 1 stuk

158 Stukken betreffende de realisatie van de invoering en de afvoer van bouwmachines 
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van de Koninklijke Landmacht,
1976-1977 1 omslag

159 Stukken betreffende de realisatie van de inzetbaarheid en de vaststelling van de 
regeling ter verkrijging van reservedelen van hijskranen, type Saturn,
1977-1979 1 omslag

(5) Materieel voor onderhoud en reparatie van voertuigen

(5) Materieel voor onderhoud en reparatie van voertuigen

160 Stukken betreffende de vaststelling van een regeling inzake de verstrekking van 
overtollig materieel, waaronder werkplaatsuitrustingen, hefbruggen en smeer 
onderhoudsuitrustingen aan diensten Welzijnszorg ten behoeve van 
autohobbyclubs,
1975-1976 1 omslag

161 Minuten van brieven inzake autorisatie van de gereedschapsuitrusting van het 
voertuig Landrover,
1977-1978 1 omslag

162 Brief aan de Chef Landmachtstaf inzake de indeling van de speciale 
gereedschapsuitrusting ten behoeve van het 155 mm geschut van de houwitser M 
109, minuut ,
1978 1 stuk

163 Stukken betreffende de vaststelling van projectinstructies met betrekking tot de 
indeling van de onderhoudsuitrusting voor Leopard gevechtstanks,
1978-1979 1 omslag

(6) Geprefabriceerde bruggen

(6) Geprefabriceerde bruggen

164 Brief aan de commandant van het Nationaal Logistiek Commando, houdende een 
overzicht van de indeling van Bailey pontonbruggen, type M2, minuut,
1978 1 stuk

(7) Communicatie- en detectiematerieel

(7) Communicatie- en detectiematerieel
(a) Communicatiebeveiligingsmaterieel

(a) Communicatiebeveiligingsmaterieel

165 Stukken betreffende de samenstelling van het plan voor de logistieke 
ondersteuning van het project "invoering shelters voor en inbouw van Time division
multiplex/link encrypton apparatuur",
1979 (1980) 1 omslag

(b) Radiomaterieel

(b) Radiomaterieel

166 Stukken betreffende de vaststelling van een instructie inzake de 
inleveringsprocedure van oude radioapparatuur in verband met instroming van 
nieuwe radioapparatuur, type EZB,
1975 1 omslag

167 Instructies en regelingen betreffende de invoering en onderhoud van FM-
radioapparatuur, type 3600 en 3871,
1975-1977 1 omslag
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168 Circulaire, houdende de onderhoudsregeling van de Troposcatterinstallatie, type 
KL/MRC-4020, minuut. 1A.
1978 1 stuk

(c) Radarmaterieel

(c) Radarmaterieel

169 Stukken betreffende de invoering van de gevechtsveldbewakingsradar, type 
KL/TDS-4742 (ZB 298) bij de Koninklijke Landmacht,
1976-1977 1 omslag

(8) Instrumenten

(8) Instrumenten

170 Stukken betreffende de overdracht van het onderhoud van instrumenten van de 
Koninklijke Landmacht aan het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf,
1978-1979 1 omslag

(a) Kompassen

(a) Kompassen

171 Voorschrift inzake de opslag van kompassen, minuut,
1976 1 stuk

172 Projectinstructie met betrekking tot de instroming van het kompas, type Wilkie, 
minuut,
1979 1 stuk

(b) Kijkers en richtinstallaties

(b) Kijkers en richtinstallaties

173 Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst tussen de Staat der 
Nederlanden en de firma Philips USFA inzake het verrichten van revisie-, reparatie- 
en modificatiewerkzaamheden aan richt- en waarnemingstoestellen van de 
Koninklijke Landmacht,
1971 1 omslag

(c) Meetapparatuur

(c) Meetapparatuur

174 Stukken betreffende de invoering en onderhouds- en garantieregeling voor een 
geluid meetinstallatie,
1978 1 omslag

(9) Kantoormachines

(9) Kantoormachines

42 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de projectgroep "Rationalisatie administratieve processen met behulp van 
administratieve machines" (RAPAM),
1976

175 Stukken betreffende de procedures en de structuur voor het onderhoud van de 
schrijfmachines van de Koninklijke Landmacht,
1978-1979 1 omslag
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(10) Simulatoren

(10) Simulatoren

176 Stukken betreffende het verrichten van een stafstudie naar simulatie,
1977-1978 1 omslag

177 Dossier betreffende de instelling van de werkgroep "Gebruiks- en 
opleidingsaspecten schietsimulator tanks",
1979 1 omslag

(11) Verbruiksartikelen

(11) Verbruiksartikelen
(a) Laadbare batterijen (accu's)

(a) Laadbare batterijen (accu's)

178 Minuten van circulaires, houdende aanvullingen op de verzorgingsinstructie, 
nummer VI-VDA-004/0, inzake accu's,
1977-1978 1 omslag

(b) Verven (lakken)

(b) Verven (lakken)

179 Beschikking van de Normalisatiecommissie Koninklijke Landmacht tot instelling 
van de ad hoc werkgroep tot het opstellen van verfvoorschriften,
1976 1 stuk

144 Stukken betreffende de vaststelling van de Vaste Instructie met betrekking tot het 
spuiten van te vorderen voertuigen,
1977

(c) Tenten

(c) Tenten

180 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de projectgroep "Tenten",
1976-1977 1 omslag

(d) Persoonlijke standaarduitrusting

(d) Persoonlijke standaarduitrusting

202 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de projectgroep "Algemeen Klasse II/IV depot" van de stuurgroep "Rationalisatie 
logistieke structuur in de nationale sector",
1972-1973

181-182 Stukken betreffende het samenstellen van de persoonlijke standaarduitrusting van 
de Koninklijke Landmacht,
1972-1979 (1980) 2 pakken
181 1972-1976
182 1977 - 1979 (1980)

183 Stukken betreffende het samenstellen van de persoonlijke standaarduitrusing van 
de Koninklijke Marechaussee,
1975-1979 1 omslag

184 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de projectgroep "Persoonlijke standaarduitrusting-verkoopafdelingen",
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1975-1976 1 omslag

185 Stukken betreffende de vaststelling van ontwerpen en regelingen voor het 
verstrekken van emblemen ten behoeve van diverse korpsen, commando's en 
dienstvakken,
1975-1979 1 omslag

186 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de projectgroep "Slaapzakuitrusting",
1976-1979 1 omslag

187 Beschikking tot instelling van de projectgroep "Tankhelm", minuut,
1976 1 stuk

188 Stukken betreffende de uitgifte van verzorgingsinstructies inzake persoonlijke 
standaarduitrusting,
1978-1979 (1981) 1 omslag

189 Brief van de Commandant van het Opleidingscentrum Intendance, inzake 
toepassing van het voorschrift, nummer VS 2-4100, zijnde de werkinstructie ten 
behoeve van functionarissen, belast met de bevoorrading van goederen, welke deel
uitmaken van de persoonlijke standaarduitrusting, met bijlagen,
1978 1 stuk

190 Stukken betreffende de oprichting en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de studiegroep "Gevechtspersoonlijke standaarduitrusting 1980",
1979 1 omslag

(e) Levensmiddelen

(e) Levensmiddelen

191 Brieven van het Directoraat-Generaal voor de Landbouw en de Voedselvoorziening 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij inzake de regeling van de 
voedselbevoorrading ten behoeve van de krijgsmacht in oorlogstijd,
1975 1 omslag

192 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de werkgroep "Klasse I-goederensysteem in oorlogstijd" en de daardoor opgerichte
projectgroepen,
1978-1979 1 omslag

96 Brief van het hoofd van de Cantinedienst van de Koninklijke 
Landmacht/Luchtmacht inzake toepassing van de verzorgingsinstructies, nummer 
VI/CAD/002/0 en 003/0 inzake de verkoop van gerantsoeneerde artikelen bij 
eenheden van de Koninklijke Landmacht/Luchtmacht in de Bondsrepubliek 
Duitsland,
1979

(f) Brandstoffen, oliën, smeermiddelen en chemische producten

(f) Brandstoffen, oliën, smeermiddelen en chemische producten

133 Stukken betreffende de samenstelling van de Militaire Commissie Gevaarlijke 
Stoffen,
1972-1979

193 Stukken betreffende de instelling en vergaderingen van de werkgroep 
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"Pallettisering en mechanische overslag Klasse III-goederen",
1974-1977 1 omslag

194 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de werkgroep "Bulkbevoorrading Klasse III-goederen",
1977-1979 1 omslag

195 Stukken betreffende de wijziging van het voorschrift, nummer VS 2-4125, zijnde de 
"Werkinstructie Klasse III- en IIIa-goederen voor de gebruikende eenheid",
1977 1 omslag

196 Nota aan de Directeur-Generaal Economie en Financiën betreffende de toepassing 
van de verzorgingsinstructie, nummer VI-BOS 008/0, inzake maandverantwoording
van het gebruik van brandstoffen, oliën en smeermiddelen, minuut,
1977 1 stuk

197 Stukken betreffende vaststelling en toepassing van de maatregel, nummer VM-BOS
004/3, inzake openingstijden van laadstations voor brandstoffen, oliën en 
smeermiddelen,
1978-1979 1 omslag

198 Stukken betreffende wijziging van verzorgingsinstructies, nummers VI-BOS 032/0 
en 025, inzake aanschaffing en voorraadvorming van brandstoffen, oliën en 
smeermiddelen,
1979 1 omslag

199 Briefwisseling met de Commandant 573 Verzamelplaatscompagnie met betrekking 
tot classificatie, afvoer en opslag van chemicaliën en onderhoudsmiddelen,
1979 1 omslag

(12) Radioactieve goederen

(12) Radioactieve goederen
Zie ook (1)(b) Artillerieraketsystemen

200 Circulaire, houdende een wijziging van de verzorgingsinstructie, nummer VI-LOG 
016/0 inzake de afvoer van radioactieve stoffen, minuut,
1977 1 stuk

201 Dossier betreffende vaststelling van een instructie inzake vervoer van schakelaars, 
type MA 3940, ingevolge het Defensievoorschrift Uitvoering Kernenergiewet,
1978-1979 1 omslag

f. Onroerende goederen

f. Onroerende goederen

202 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de projectgroep "Algemeen Klasse II/IV depot" van de stuurgroep "Rationalisatie 
logistieke structuur in de nationale sector",
1972-1973 1 omslag

15 Uitgaande brief aan de commandanten van 580 en 581 Munitiedepotcompagnie 
met betrekking tot afsluiting van het project "Munitie Grondstoffen en Doorvoer 
Magazijn", minuut,
1975

210 Dossier betreffende het opzeggen van een overeenkomst tussen de Staat der 
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Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake depotruil,
1977-1978

203-204 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de werkgroep 
"Geluidsbelasting bij schietinrichtingen",
1977-1979 2 omslagen
203 1977 - 1979 maart
204 1979 mei - 1979 december

4. Operationele aangelegenheden

4. OPERATIONELE AANGELEGENHEDEN
a. Hulp in VN-verband

a. Hulp in VN-verband

205 Stukken betreffende regelingen voor het verstrekken van materieel aan het 
Nederlandse Detachement van de Verenigde Naties te Namibië,
1978-1979 1 omslag

206 Stukken betreffende regelingen voor het verstrekken van materieel aan het 
Nederlandse Detachement van de Verenigde Naties te Libanon (UNIFIL),
1979 1 pak

b. Rampenbestrijding

b. Rampenbestrijding

207 Stukken betreffende de afrekening van de kosten, gemaakt bij de hulpverlening aan
de Sahellanden in 1974,
1975-1977 1 omslag

c. Oefeningen

c. Oefeningen

208 Studierapporten "SWERM" van de Materieel Beproevingsafdeling 2, gebaseerd op 
waarnemingen tijdens de oefening "Pantserstorm", najaar 1975 en de oefening 
"Brabants bont", februari 1977, met bijlagen,
1976-1977 1 omslag

5. Verdragen

5. VERDRAGEN

147 Overeenkomst tussen de Hoofden van Delegaties van het Leopard stuurcomité uit 
de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Italië, het 
Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de 
assemblage van reservedelen van het wapensysteem van de tank Leopard I, met 
wijziging,
(1969-) 1975

173 Stukken betreffende een overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en de 
firma Philips USFA inzake het verrichten van revisie-, reparatie- en 
modificatiewerkzaamheden aan richt- en waarnemingstoestellen van de 
Koninklijke Landmacht,
1971

209 Stukken betreffende het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de overeenkomst 
tussen de Staat der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland van 18 januari 
1960, inzake revisies en aanschaffingen,
1975 1 omslag
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210 Dossier betreffende het opzeggen van een overeenkomst tussen de Staat der 
Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake depotruil,
1977-1978 1 omslag
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Deel 2: Geclassificeerde stukken

DEEL 2: GECLASSIFICEERDE STUKKEN
III. Stukken van algemene aard

III. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

211-232 Verslagen van de Dienst Kwartiermeester-Generaal/Directie Materieel Koninklijke 
Landmacht en afdelingen daarvan,
1968-1978 2 pakken, 16 omslagen en 4 stukken
211 Jaarverslagen van de Dienst Kwartiermeester-Generaal over 1968, 

1969 en 1972, 1 pak
212 Jaarverslagen van het Bureau Douane Aangelegenheden over 1969, 

1972-1978, 1 omslag
213 Jaarverslagen van de Materieel Voorzieningsafdeling 3 over 1971-

1975, 1 omslag
214 Jaarverslagen van de Materieel Voorzieningsafdeling 6 over 1971-

1973, 1 omslag
215 ,

Jaarverslagen van het Bureau Hinderwetzaken Schietinrichtingen en 
Veiligheid over 1971-1976, 1978
en van het Bureau Hinderwetzaken Ontplofbare Stoffen over 1972-
1974, 1 omslag

216 Jaarverslag van het Munitie Grondstoffen en Doorvoer Magazijn 
over 1972, 1 stuk

217 Jaarverslagen van het Detachement overtollig en onbruikbaar 
Technische Dienst materieel over 1972-1978, 1 omslag

218 Jaarverslagen van de Materieel Beproevingsafdeling 1/Commissie 
van Proefnemingen over 1972-1974, 1 omslag

219 Jaarverslag van de Sectie Projectcoördinatie en voortgangscontrole 
over 1972, 1 stuk

220 Jaarverslagen van de Materieel Voorzieningsafdeling 1 over 1972-
1973, 1 omslag

221 Jaarverslagen van de Materieel Voorzieningsafdeling 4 en de 
Explosieven Opruimingsdienst over 1972-1976, 1 omslag

222 Jaarverslag van de Centrale Materieel Documentatie over 1972, 1 
stuk

223 Jaarverslagen van de Materieel Voorzieningsafdeling 5 over 1972-
1976, 1 omslag

224 Jaarverslagen van de Sectie Plannen van de Staf van de 
Kwartiermeester-Generaal over 1972-1974, 1 omslag

225 Jaarverslagen van de Materieel Voorzieningsafdeling 7 over 1972-
1976, 1 omslag

226 Jaarverslagen van de Materieel Voorzieningsafdeling 2 over 1972-
1975, 1 omslag

227 Jaarverslagen van de Afdeling Logistiek over 1972-1975, 1 pak
228 Jaarverslagen van de Afdeling Techniek over 1972-1973, 1 omslag
229 Jaarverslagen van de Materieel Beproevingsafdeling 2 over 1972-

1978, 1 omslag
230 Jaarverslag van de Sectie Controller over 1972, 1 stuk
231 Jaarverslagen van de Afdeling Aanschaffingen over 1972, 1974-1976, 

1 omslag
232 Minuten van verslagen van vergaderingen van afdelingshoofden, 

1975-1978, 1 omslag
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IV. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

IV. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
A. Organisatie

A. ORGANISATIE
1. Structuur

1. STRUCTUUR

233-235 Stukken betreffende het samenstellen en vaststellen van het realisatieplan 
betreffende de herstructurering van de materieeldiensten in de Koninklijke 
Landmacht,
1970-1975 2 pakken, 1 omslag
233 1970 februari - 1970 april
234 1970 mei - 1970 oktober
235 1970 december - 1975, 1 omslag

236 Memorandum van de werkgroep "Integratie materieeldiensten/doorlichting 
logistieke structuur Koninklijke Landmacht" met betrekking tot de opzet van een 
ideaal model logistieke structuur Koninklijke Landmacht,
1970 1 stuk

276 Stukken betreffende personeelsformaties en orgaan- en functiebeschrijvingen van 
de Dienst Kwartiermeester-Generaal/Directie Materieel Koninklijke Landmacht,
1972-1978

237 Stukken betreffende het onderzoek naar en de realisatie van verplaatsing van 
eenheden van de Dienst Kwartiermeester-Generaal in het kader van de spreiding 
van rijksdiensten,
1972-1975 1 pak

238 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de werkgroep "Concentratie Commissie van 
Proefneming/Materieelbeproevingsafdeling 1" van de Dienst Kwartiermeester-
Generaal,
1972-1973 1 pak

239 Stukken met betrekking tot de reorganisatie en opheffing van het Munitie 
Grondstoffen en Doorvoer Magazijn (MGDM),
1972-1977 1 omslag

240-241 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de stuurgroep
"Logistieke structuur",
1973, 1974-1976 2 pakken
240 1973 mei - 1973 november
241 1974 feb - 1976 april

242-244 Maandverslagen van het projectbureau "Rationalisatie logistieke structuur in de 
nationale sector", met bijlagen,
1973-1979 3 pakken
242 1973-1974
243 1975-1976
244 1977-1979

245 Verslagen van vergaderingen inzake integratie van elektronische bedrijven, met 
bijlagen,
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1973-1974 1 omslag

246 Stukken betreffende de reorganisatie van 150 Technische Dienst Depotcompagnie 
tot 150 Depotcompagnie,
1973-1975 1 omslag

247 Stukken betreffende de integratie van de 524 
Verbindingsverzamelplaatscompagnie bij 573 Technische Dienst 
Verzamelplaatscompagnie en reorganisatie tot 573 Verzamelplaatscompagnie,
1973-1978 1 omslag

248 Minuten van verslagen van besprekingen betreffende de organisatie van 525 
Elektronische Centrale Werkplaats,
1973 1 omslag

249 Minuten van nota's aan de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het Ministerie
van Defensie inzake besparingen door rationalisaties,
1973-1974 1 omslag

250 Stukken betreffende de organisatie van de 527 Elektronische Centrale Werkplaats,
1973-1979 1 pak

251 Stukken betreffende de organisatie van 555 Parkcompagnie,
1974 1 omslag

252 Stukken betreffende de rationalisatie en integratie van de intendance-logistieke 
eenheden in de nationale sector,
1974-1979 1 pak

253 Minuten van verslagen van besprekingen met betrekking tot realisatie van het 
project "Rationalisatie mechanische bedrijven",
1974-1979 1 pak

254 Stukken betreffende de organisatie van 637 Intendance Centrale Werkplaats,
1974-1979 1 omslag

255 Stukken betreffende de oprichting van het projectbureau "Crest High" ten behoeve 
van het NAVO infrastructuurproject AFCENT en wijziging van de naam van het 
projectbureau in projectbureau AFCENT,
1974-1976 1 omslag

256 Stukken betreffende de oprichting van het Nationaal Logistiek Commando,
1975-1978 1 omslag

257 Stukken betreffende de opname van het projectbureau "Tankvervanging" in de 
organisatie van de staf van de Dienst Kwartiermeester-Generaal,
1976-1978 1 omslag

258 Minuten van verslagen van detailbesprekingen van het project "Rationalisatie 
intendance-eenheden voor Klasse I/III goederen",
1976-1977 1 omslag

259 Minuten van verslagen van detailvergaderingen van het project "Rationalisatie 
mechanische bedrijven" met betrekking tot 102 Herstelwerkplaats/569 Technische 
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Dienst Herstelcompagnie,
1976 1 omslag

260 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de werkgroep 
"Organisatie Explosieven Opruimingsdienst",
1977-1978 1 omslag

261 Minuten van brieven van het Hoofd van het projectbureau "Rationalisatie logistieke
structuur in de nationale sector" houdende concepten van het memorandum 
"Middellange termijnvisie Intendance-eenheden in de nationale sector (tot medio 
1981)",
1977 1 omslag

262 Verslagen van vergaderingen inzake aanpassing van de personeelssterkte bij 
Intendance-eenheden,
1977-1978 1 omslag

263 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de werkgroep 
"150 Depotcompagnie", het werkverband "150 Depotcompagnie" en de werkgroep 
"Nieuwbouw 150 Depotcompagnie",
1977-1979 1 pak

264 Stukken betreffende de oprichting en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
het werkverband "630 Intendance Depot",
1977-1979 1 omslag

265 Minuten van verslagen van vergaderingen over de (re)organisatie van 574 
Tankwerkplaats,
1977-1979 1 omslag

266 Stukken betreffende de realisatie van de oprichting van vier 
aanvullingsplaatsbataljons bij het Legerkorps Logistiek Commando,
1978-1979 1 omslag

373 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van het 
werkverband "Schayk korte termijn", met als taak de korte termijn planning voor de
infrastructuur van 569 Technische Dienst Herstelwerkplaats,
1979

2. Automatisering

2. AUTOMATISERING

267 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
projectgroep "Vrijmaking Saldo Quick",
1971-1976 1 omslag

268 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
projectgroep "Automatisering Klasse V-systeem",
1976 1 omslag

3. Rechtspersonen

3. RECHTSPERSONEN

269-270 Jaarrapporten van de Stichting Defensie Oliecentrale, met bijlage, over
1970, 1972, 1974-1977 2 pakken
269 1970, 1972, 1974
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270 1975-1977

271 Stukken betreffende de wijziging van het contract met betrekking tot de Stichting 
Defensie Oliecentrale,
1975-1978 1 omslag

4. Vertegenwoordigingen in internationale organen

4. VERTEGENWOORDIGINGEN IN INTERNATIONALE ORGANEN

272 Verslagen van Heereskonferenze en vergaderingen van daarvan afgeleide 
werkgroepen,
1970-1976 1 omslag

273 Stukken betreffende vergaderingen van de NATO Army Armaments Group (NAAG, 
Atlantic Council 225) en daarbij behorende panels,
1974-1979 1 omslag

274 Stukken betreffende de uitvoering van werkzaamheden van de werkgroepen van de
(Independent) European Programme Group ((I)EPG),
1976-1979 1 pak

346 Stukken betreffende de uitvoering van werkzaamheden van de Arbeitsgruppe 
Kampfwertsteigerung Leopard I,
1975-1976

275 Stukken betreffende de uitvoering van werkzaamheden van sub-panels van de 
Defence Research Group (Atlantic Council 243) van de NAVO,
1978 1 omslag

B. Personeelsaangelegenheden

B. PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

276 Stukken betreffende personeelsformaties en orgaan- en functiebeschrijvingen van 
de Dienst Kwartiermeester-Generaal/Directie Materieel Koninklijke Landmacht,
1972-1978 1 omslag

277 Nota van de Directeur Burgerpersoneel van het Ministerie van Defensie inzake de 
personeelsformatie van het Bureau Douane Aangelegenheden,
1975 1 stuk

278 Nota van de Directeur Burgerpersoneel van het Ministerie van Defensie inzake de 
personeelsformatie van de Afdeling Logistiek van de Dienst Kwartiermeester-
Generaal,
1975 1 stuk

C. Taakuitvoering

C. TAAKUITVOERING
1. Toezicht op eenheden van dienstvakken

1. TOEZICHT OP EENHEDEN VAN DIENSTVAKKEN

279-283 Jaarverslagen van commandanten van verzorgende eenheden,
1970-1979 5 omslagen
279 590 Technische Dienst Ballistische en Technische Adviezen Ploeg 

1969, 1972-1976
280 555 Parkcompagnie, 582 Munitiedepotcompagnie en het 

herstelpeloton van 105 Gemengd Intendance Compagnie 1974
281 580 Munitiedepotcompagnie 1974,1976 en 1977
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282 Nationaal Logistiek Commando 1975-1978
283 303 Verzorgingscommando 1976

284-285 Stukken betreffende de uitvoering van de taken en werkzaamheden van de 
stuurgroep "Artillerie Inrichtingen",
1970-1973 2 omslagen
284 1970 - 1971 december 27
285 1971 december 27 - 1973

286 Besluit tot aanwijzing van een Code Woorden Actie Officier bij eenheden onder 
operationeel bevel van de Plaatsvervangend Kwartiermeester-Generaal, minuut,
1975 1 stuk

287 Minuten van verslagen van vergaderingen van de werkgroep "Werkinstructie voor 
de werkplaatsinstructie 102 Technische Dienst Zware Herstelcompagnie",
1975 1 omslag

288 Minuten van verslagen van vergaderingen van de werkgroep "Herziening 
werkinstructies",
1975 1 omslag

2. Personeelszorg

2. PERSONEELSZORG

289-290 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
subcommissie "Prestatiebeloning II (Koninklijke Landmacht)",
1976-1979 2 omslagen
289 1976 - 1977 maart 23
290 1977 maart 29 - 1979

291-292 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de werkgroep 
"Cantinedienstverzorging in oorlogstijd",
1973-1977 2 omslagen
291 1973-1976
292 1977

293 Minuten van circulaires, houdende manifesten ter voorlichting van het personeel 
over rationalisatie van de logistieke structuur in de nationale sector,
1973-1979 1 omslag

294 Stukken betreffende het creëren van functies voor interne controle bij 3e tot en met
5e echelons logistieke installaties in de nationale sector,
1977-1978 1 omslag

3. Materieel en infrastructuur

3. MATERIEEL EN INFRASTRUCTUUR
a. Aanschaffingsprogramma's

a. Aanschaffingsprogramma's

231 Jaarverslagen van de Afdeling Aanschaffingen over
1972, 1974-1976

295 Stukken betreffende de Materieel Aanschaffingsprogramma's,
1978-1980, 1979 (-1980) 1 omslag
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b. Research, ontwikkeling en ontwerp

b. Research, ontwikkeling en ontwerp

366 Overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en de Rijksverdedigingsorganisatie
van het Instituut voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek inzake 
samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika voor onderzoek van diffusie 
van gas en aërosolen,
1970

296 Jaarverslagen van het Adviesbureau der Genie over
1974-1977 1 omslag

275 Stukken betreffende de uitvoering van werkzaamheden van sub-panels van de 
Defence Research Group (Atlantic Council 243) van de NAVO,
1978

297 Stukken betreffende de uitvoering van werkzaamheden van de Commissie Defensie
Materieel (CODEMA),
1978-1979 1 omslag

c. Producenten van defensiematerieel

c. Producenten van defensiematerieel

298 Lijst van bedrijven, die van vitaal belang zijn voor het Departement van Defensie,
1972 1 omslag

d. Algemeen beheer

d. Algemeen beheer
Zie voor onderhoud aan specifieke goederen de rubriek roerende goederen

299 Stukken betreffende de vaststelling en toepassing van richtlijnen en normen voor 
1e en 2e echelons onderhoud in de nationale sector,
1970-1972 1 omslag

300 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de werkgroep 
"3e tot en met 5e echelons logistieke functie in de nationale sector",
1973-1979 1 pak

301 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de werkgroep 
2e echelons logistieke functies in de nationale sector",
1974-1977 1 omslag

302 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het verzorgingsdirectief van de 
Koninklijke Landmacht,
1974-1978 1 omslag

303 Minuten van verslagen van vergaderingen inzake de onderhoudsproblematiek bij 
het Opleidingscentrum Cavalerie,
1977-1979 1 omslag

304 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de richtlijnen "Interne 
controle",
1975-1977 1 omslag

294 Stukken betreffende het creëren van functies voor interne controle bij 3e tot en met
5e echelons logistieke installaties in de nationale sector,
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1977-1978
e. Roerende goederen

e. Roerende goederen
(1) Wapensystemen

(1) Wapensystemen

305 Stukken betreffende het aangaan van de "Mutual weapons development data 
exchange agreements" tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde 
Staten van Amerika,
1970-1979 1 omslag

(a) Vuurwapens

(a) Vuurwapens

306 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de contactgroep "Boordwapens",
1970 1 omslag

307 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
studiegroep "Boordwapens voor pantservoertuigen",
1970-1973 1 omslag

308 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
"Commissie Nieuwe wapens" (CNW),
1971-1974 1 omslag

309 Stukken betreffende het doen van onderzoek naar verbetering van de vuursteun,
1972-1973 1 pak

360 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de ad hoc 
werkgroep "Logistieke samenwerking radar/vuurleidingsapparatuur",
1976

310 Stukken betreffende de realisatie van de invoering van het 25 mm 
boordwapensysteem bij de cavalerie verkenningseenheden,
1978-1979 1 omslag

311 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de werkgroep 
"Bewapening",
1974-1978 1 omslag

312 Stukken betreffende bepaling van de keuze voor het 120mm 
gladloopkanonsysteem voor de bewapening van de gevechtstank Leopard II,
1978-1979 1 omslag

(b) Luchtdoelartilleriesystemen

(b) Luchtdoelartilleriesystemen

313-315 Maandrapporten van het projectbureau "Mechlua 35 mm",
1970-1978 3 omslagen
313 1970 - 1972 november
314 1972 december - 1974
315 1975-1978

316 Stukken betreffende de voortgang van het project "Mechlua 35 mm",
1972-1974 1 pak
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317 Stukken betreffende de vaststelling van de projectinstructie met betrekking tot de 
invoering en het gebruik van de "Mechlua 35 mm.",
1970-1979 1 omslag

(2) Munitie en explosieven

(2) Munitie en explosieven

318 Stukken betreffende het opstellen van het oplegplan van "Klasse V-goederen",
(1969) 1970-1975 1 omslag

319 Minuten van verslagen van logistieke vergaderingen betreffende de 
munitieverzorging,
1970-1971 1 omslag

320 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de werkgroep "Munitiebevoorradingssysteem 1970-1975",
1970-1975 1 omslag

239 Stukken met betrekking tot de reorganisatie en opheffing van het Munitie 
Grondstoffen en Doorvoer Magazijn (MGDM),
1972-1977

216 Jaarverslag van het Munitie Grondstoffen en Doorvoer Magazijn over 1972,
1973

321-323 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de werkgroep 
"Munitiebevoorradingssystemen na 1975",
1975-1979 2 omslagen, 1 pak
321 1975 - 1976 oktober
322 1977 februari - 1977 mei
323 1978 januari - 1979, 1 pak

324 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de regeling met betrekking tot 
gebruik en inspectie van wachtmunitie ten behoeve van bewaking van Forward 
Storage Sites van de krijgsmacht van de Verenigde Staten van Amerika,
1975-1978 1 omslag

268 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
projectgroep "Automatisering Klasse V-systeem",
1976

325 Minuten van verslagen van vergaderingen van de werkgroep "Single Service 
Management" met betrekking tot munitie,
1976-1978 1 omslag

326 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
"Munitiecommissie Koninklijke Landmacht",
1977-1978 1 omslag

327 Verslagen van de "Coördinerende munitievergaderingen", met bijlagen,
1979 1 omslag

328 Stukken betreffende de vaststelling van de regeling inzake de opslag van munitie in 
Forward Storage Sites te Sehlingen en Töppingen,
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1979 1 pak
(3) Voertuigen

(3) Voertuigen

329 Plan voor de indeling van voertuigen,
1972 1 omslag

(a) Wielvoertuigen

(a) Wielvoertuigen

330 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
studiegroep inzake de vervanging van pantserinfanteriegevechtsvoertuigen,
1970-1972 1 pak

331 Stukken betreffende het samenstellen van vervangingsplannen voor 
wielvoertuigen,
1971-1976 1 pak

332 Minuten van verslagen van vergaderingen van de subwerkgroep "Losse Steenslag" 
inzake de invoering van steenauto's,
1976-1977 1 omslag

333 Dossier betreffende het vaststellen van het model voor de investering van de 
vervanging van de auto, type DAF 66 YA,
1979 1 omslag

334 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van het 
werkverband "3e echelons onderhoud aan wielvoertuigen in Oost-Brabant",
1979 1 omslag

(b) Rupsvoertuigen, tanks en houwitsers

(b) Rupsvoertuigen, tanks en houwitsers

335 Rapporten betreffende de levering van gevechtstanks, type Leopard I,
1970-1972 1 omslag

336 Verslagen van evaluaties van stabilisatiesystemen voor tanks, type Leopard I, met 
bijlagen,
1970 1 pak

337-340 Verslagen van evaluaties van vuurleidingssystemen voor gevechtstanks, type 
Leopard I en II, met bijlagen,
1970-1979 4 pakken
337 1970
338 1971
339 1972-1978
340 1979

341 Stukken betreffende het samenstellen en vaststellen van het schema en de 
projectinstructie met betrekking tot de instroming van gevechtstanks type Leopard 
I,
1970 1 omslag

342 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de stuurgroep
"Ontwikkeling tanks",
1970-1974 1 pak
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343 Stukken betreffende evaluatie van het waadvermogen van de tank, type Leopard I,
1970-1974 1 pak

344 Beschikking tot instelling van de studiegroep "Dozertanks en brugleggende tanks", 
minuut, met bijlage,
1972 1 stuk

345 Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst tot toetreding van Italië 
tot de Gemeenschappelijke Logistieke Organisatie voor de tanks, type Leopard I,
1974 1 omslag

346 Stukken betreffende de uitvoering van werkzaamheden van de Arbeitsgruppe 
Kampfwertsteigerung Leopard I,
1975-1976 1 omslag

347 Stukken betreffende de realisatie van de verbetering van de tanks, type Leopard I,
1976-1979 1 pak

348 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de stuurgroep
"Tankvervanging",
1977-1978 1 pak

349 Stukken betreffende het berekenen van de investeringen voor de invoering van het 
pantserrupsvoertuig, type YPR 765,
1978-1979 1 omslag

312 Stukken betreffende de bepaling van de keuze voor het 120mm. 
gladloopkanonsysteem voor de bewapening van de gevechtstank Leopard II,
1978-1979

350-353 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
Interdepartementale projectgroep "Tankvervanging",
1978-1979 3 omslagen, 1 pak
350 juni 1978 - oktober 1978, 1 pak
351 oktober 1978 - december 1978
352 december 1978 - februari 1979
353 februari 1979 - december 1979

354 Circulaire, houdende de verzorgingstotalen van rupsvoertuigen in de Koninklijke 
Landmacht tot en met 1985, minuut,
1978 1 stuk

355 Stukken betreffende het aangaan van een Memorandum of Understanding tussen 
de Staat der Nederlanden en Krauss-Maffei AG inzake de levering van tanks, type 
Leopard II,
1979 1 pak

(4) Palletsystemen

(4) Palletsystemen

356 Verslagen van vergaderingen inzake de toepassing van pallet beheersingssystemen 
in de Koninklijke Landmacht, met bijlagen,
1978-1979 1 omslag
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368 Minuten van circulaires betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden 
van de werkgroep "Pallettisering en mechanische overslag Klasse III-goederen",
1975-1976

(5) Geprefabriceerde bruggen

(5) Geprefabriceerde bruggen

357 Stukken betreffende de regeling inzake de realisatie van de invoering van de vaste 
oeverbrug,
1975-1977 1 omslag

(6) Communicatie- en detectiematerieel

(6) Communicatie- en detectiematerieel
(a) Communicatiebeveiligingsmaterieel

(a) Communicatiebeveiligingsmaterieel

358 Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst tussen de Staat der 
Nederlanden en Philips-USFA B.V. voor de levering van crypto-apparatuur,
1976-1978 1 omslag

359 Dossier betreffende de vaststelling van de projectinstructie inzake de invoering van 
Time Division Multiplex Light Equipment verbindingsbeveiligingsapparatuur, 
ingebouwd in shelters,
1979 1 pak

(b) Radarmaterieel

(b) Radarmaterieel

360 Minuten van verslagen van vergaderingen van het Zenda projectvoortgangscomité 
en de Zenda projectstuurgroep,
1970-1974 1 omslag

361 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de ad hoc 
werkgroep "Logistieke samenwerking radar/vuurleidingsapparatuur",
1976 1 omslag

(c) Nachtzichtapparatuur

(c) Nachtzichtapparatuur

362 Stukken betreffende de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en de 
Bondsrepubliek Duitsland bij de ontwikkeling van de techniek van de 
nachtzichtapparatuur,
1970-1971 1 pak

(7) Verbruiksartikelen

(7) Verbruiksartikelen
(a) Persoonlijke standaarduitrusting

(a) Persoonlijke standaarduitrusting

363 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de werkgroep 
"Persoonlijke standaarduitrusting",
1970-1971 1 pak

364 Stukken betreffende de uitvoering van "operatie plunjezak", voor de inname van de 
persoonlijke standaarduitrusting van vrijwilligers van het Korps Nationale Reserve,
1971-1972 1 omslag
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365 Minuten van verslagen van detailbesprekingen betreffende de voortgang van het 
Intendanceproject inzake Klasse II/IV-goederen,
1976-1977 1 omslag

(b) Levensmiddelen

(b) Levensmiddelen

366 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de werkgroep 
"Klasse I-goederensysteem in oorlogstijd",
1978-1979 1 pak

(c) Brandstoffen, oliën, smeermiddelen en chemische producten

(c) Brandstoffen, oliën, smeermiddelen en chemische producten

367 Overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en de Rijksverdedigingsorganisatie
van het Instituut voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek inzake 
samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika voor onderzoek van diffusie 
van gas en aërosolen,
1970 1 stuk

269 Jaarrapporten van de Stichting Defensie Oliecentrale over
1970, 1972, 1974-1977
Zie inv.nr. 269-270.

271 Stukken betreffende de wijziging van het contract met betrekking tot de Stichting 
Defensie Oliecentrale,
1975-1978

368 Minuten van circulaires betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden 
van de werkgroep "Pallettisering en mechanische overslag Klasse III-goederen",
1975-1976 1 omslag

369-370 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van taken en werkzaamheden van 
de werkgroep "Bulkbevoorrading Klasse III-goederen",
1977-1979 2 pakken
369 1977 - 1978 november 9
370 1978 november 15 - 1979

f. Onroerende goederen

f. Onroerende goederen

371 Minuten van verslagen van vergaderingen inzake de verbetering van de 
infrastructuur voor Intendance-eenheden,
1977 1 omslag

372 Minuten van verslagen van vergaderingen inzake de logistieke infrastructuur in de 
nationale sector,
1977-1979 1 omslag

(1) Depots en herstelwerkplaatsen

(1) Depots en herstelwerkplaatsen

373 Stukken betreffende het opstellen van plannen inzake het Algemeen Klasse II/IV 
Depot, Algemeen Park en de Algemene Verzamelplaats,
1973-1975 1 pak

263 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de werkgroep 
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"150 Depotcompagnie", het werkverband "150 Depotcompagnie" en de werkgroep 
"Nieuwbouw 150 Depotcompagnie",
1977-1979

374 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van het 
werkverband "Schayk korte termijn", met als taak de korte termijn planning voor de
infrastructuur van 569 Technische Dienst Herstelwerkplaats,
1979 1 omslag

(2) Munitiemagazijncomplexen, laad- en losplaatsen

(2) Munitiemagazijncomplexen, laad- en losplaatsen

375 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
"Commissie voor Overleg inzake veiligheid van laad- en losplaatsen voor munitie",
1970-1971 1 omslag

215 Jaarverslagen van het Bureau Hinderwetzaken Schietinrichtingen en Veiligheid over
1971-1976, 1978
en van het Bureau Hinderwetzaken Ontplofbare Stoffen over
1972-1974

239 Stukken met betrekking tot de reorganisatie en opheffing van het Munitie 
Grondstoffen en Doorvoer Magazijn (MGDM),
1972-1977

216 Jaarverslag van het Munitie Grondstoffen en Doorvoer Magazijn over
1972

376-379 Stukken betreffende de realisatie van het project "Veenhuizen", inzake verbetering 
van de belegging van het munitie magazijncomplex te Veenhuizen,
1975-1979 2 omslagen, 1 stuk, 1 pak
376 Verslagen van vergaderingen, met bijlagen, 1975-1979, 1 pak
377 Stukken betreffende voorlichting aan personeel en gemeente, 1975-

1979, 1 stuk
378 Stukken betreffende de organisatie van het kazernecommando, de 

brandweergroep, de bewaking en 566 Munitiewerkplaats, 1976-1979
379 Stukken betreffende de belegging van de infrastructuur en 

bestemming van munitiemagazijnen, 1975-1979

328 Stukken betreffende de regeling van de opslag van munitie in Forward Storage Sites
te Sehlingen en Töppingen,
1979

(3) Springstoffenfabrieken

(3) Springstoffenfabrieken

380 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
Interdepartementale commissie van advies inzake de veiligheidssituatie in de 
omgeving van de Koninklijke Nederlandse Springstoffenfabrieken te Muiden en 
Amstelveen,
1972-1974 1 omslag

(4) Spoorwegemplacementen

(4) Spoorwegemplacementen

381 Stukken betreffende de realisatie van de opbouwoperatie van emplacementen van 
de Nederlandse Spoorwegen,
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1972-1975 1 omslag
4. Operationele aangelegenheden

4. OPERATIONELE AANGELEGENHEDEN
a. Operationeel concept

a. Operationeel concept

382 Stukken betreffende het opstellen van een voorlopig operationeel concept voor 
1981-1990,
1976-1977 1 omslag

b. Oefeningen

b. Oefeningen

383 Verslagen van bevindingen tijdens de oefening "Saxon drive", welke in Nedersaksen
in de Bondsrepubliek Duitsland werd gehouden van 18 tot en met 29 september 
1978,
1978-1979 1 omslag

c. Logistiek

c. Logistiek

384 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
Studiegroep "I" (Logistieke en operationele ondersteuning van het Eerste 
Legerkorps in oorlogstijd),
1971-1972 1 omslag

372 Minuten van verslagen van vergaderingen inzake de logistieke infrastructuur in de 
nationale sector,
1977-1979

d. Elektronische oorlogvoering

d. Elektronische oorlogvoering

385 Stukken betreffende het doen van onderzoek naar de inzetbaarheid van materieel 
bij elektronische oorlogvoering,
1973-1978 1 omslag

386 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
"Elektronische Oorlogvoering werkgroep Non-telecommunicatie",
1976-1978 1 pak

387 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de 
"Elektronische Oorlogvoering werkgroep Telecommunicatie",
1976-1978 1 omslag

388 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de stuurgroep
Elektronische Oorlogvoering,
1977-1979 1 omslag

e. Mobilisatie

e. Mobilisatie

389 Stukken betreffende het vaststellen van mobilisatievoorschrift nummer VS 2-
1050/4 deel 4 inzake "Aanwijzingen ten behoeve van het samenstellen van 
instructies",
1970-1972 1 omslag
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390 Briefwisseling met de Korpscommandant van het Ministerie van Defensie inzake 
mobilisatie en oorlogsvoorbereiding van het personeel van de Directie Materieel 
Koninklijke Landmacht,
1977 1 omslag

f. Verbindingen

f. Verbindingen

391 Stukken betreffende de uitvoering van taken en werkzaamheden van de werkgroep 
"Verbindingen" van de realisatiegroep "Vervanging Lichte Vliegtuigen",
1972 1 omslag

g. Ruiming explosieven

g. Ruiming explosieven

392-393 Stukken betreffende het opstellen van regelingen inzake het opruimen van 
geïmproviseerde explosieven door de Explosieven Opruimingsdienst,
1972-1979 2 omslagen
392 1972-1973
393 1974-1979

221 Jaarverslagen van de Materieel Voorzieningsafdeling 4 en de Explosieven 
Opruimingsdienst over
1972-1976
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Deel 3: Supplement

DEEL 3: SUPPLEMENT
Technische Staf KL

TECHNISCHE STAF KL

394 Het bouwen van de Chemische Fabriek te Naarden ten behoeve van de productie 
van tetryl
1939, 1946-1947 1 omslag

395 Het opstellen van verslagen inzake de Nederlandse Militaire Missie bij de 
Geallieerde Controle Commissie
1945-1946 1 omslag

396-414 Het verwerven van militair materieel
1945-1952 2 pakken en 17 omslagen
396 Artillerie-inrichtingen 1945-1947
397 Artillerie-Meetdiensten 1946-1951
398 Frans oefenschiettoestel 1948-1950
399 Gasmaterieel 1947-1952
400 Heteluchtmotoren 1948-1952
401 Infrarood materieel 1949
402 Motorvoertuigen 1951
403 Munitie van Amerikaanse en Britse afkomst 1946-1950
404 Radarmaterieel I 1946-1951
405 Radarmaterieel II 1946-1952, 1 pak
406 Radioverbindingsmaterieel I 1946-1951
407 Radioverbindingsmaterieel II 1949-1952, 1 pak
408 Rook-, gas- en traangashandgranaten 1947
409 Tanks I 1946-1951
410 Tanks II 1948-1952
411 Telecommunicatie-telefoonmaterieel 1947-1950

Notabene: Met Duitse teksten
412 Vlammenwerpers 1946-1950

Notabene: Met Duitse en Franse teksten
413 Vuurmondmaterieel 1946-1951
414 Zoeklichtmaterieel voor Luchtdoelartillerie eenheden 1950

415 Het rapporteren inzake Duits militair materieel door de Afdeling Technisch 
Onderzoek van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in 
Duitsland
1946 1 omslag

416 Het oprichten van de Afdeling voor Technisch Wetenschappelijk Onderzoek
1946-1948 1 omslag

417 Notulen van de vergaderingen van de Studiecommissie voor Militaire 
Radiotoestellen, met bijlagen
1946-1948 1 omslag

418 Het opzetten van de organisatie van het Militair Chemische Laboratorium te Delft
1946-1948 1 omslag

419 Notulen van de vergaderingen van het Chemisch Team
1946-1950 1 pak
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420 Het adviseren van het ministerie van Oorlog inzake de verdeling van geclaimde 
machines uit Duitsland
1946-1950 1 omslag

421-422 Het vaststellen van de kleding en onderscheidingstekens voor de Technische Staf KL
1946-1950 2 omslagen
421 Kleding en het uiterlijke voorkomen 1946-1948
422 Embleem en brevet 1946-1950

423 Het opnieuw opstarten van de Hogere Technische Vorming
1946-1951 1 omslag

424 Het opstellen van bepalingen inzake de materieelvoorziening
1946-1951 1 pak

425-438 Het opstellen van verslagen van dienstreizen
1946-1951 1 pak en 13 omslagen
425 België I 1946-1948
426 België II 1946-1951
427 Duitsland 1946-1948

Notabene: Met Duitse en Franse teksten
428 Engeland 1946-1951
429 Frankrijk 1946-1951

Notabene: Met Franse teksten
430 Tsjecho-Slowakije I 1946-1948

Notabene: Met Duitse en Franse teksten
431 Tsjecho-Slowakije II 1947-1948
432 Verenigde Staten I 1946-1947

Notabene: Met Engelse teksten
433 Verenigde Staten II 1946-1950
434 Verenigde Staten III 1947-1950, 1 pak
435 Zweden I 1948-1951

Notabene: Met Engelse, Franse en Zweedse teksten
436 Zweden II 1949
437 Zwitserland I 1946-1950

Notabene: Met Duitse teksten
438 Zwitserland II 1947

439 Het rapporteren over archiefcodes, classificatievoorschriften en de reorganisatie 
van de Commissie voor Technische Documentatie
1946-1951 1 omslag

440-441 Het voorbereiden en vaststellen van plannen inzake het construeren danwel 
ontmantelen van strategische verdedigingswerken
1946-1952 2 pakken
440 Map I 1946
441 Map II 1951-1952

442-443 Het op- en inrichten van de organisatie van de Technische Staf KL
1946-1952 2 omslagen
442 Map I 1946-1951
443 Map II 1946-1952

444-446 Het rapporteren inzake Infra Rood Vizier (IRoVi), ook wel Project Hans en Grietje 
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genoemd
1946-1952 3 pakken
444 1946-1947
445 1948
446 1949-1952

447 Het opstellen van adviezen inzake diverse uitvindingen inzake militair materieel
1946-1952 1 pak
Notabene: V20/71 - Archiefbesluit 1995 artikel 5E

448 Het opstellen van nota's inzake de tewerkstelling van militair personeel bij 
laboratoria voor wetenschappelijk onderzoek
1946-1952 1 omslag

449 Het op- en inrichten van de Afdeling Militaire Documentatie en het opstellen van 
jaarverslagen inzake het beheer van de bibliotheek van de Technische Staf over de 
jaren 1949, 1950 en 1951
1946-1952 1 omslag

450 Notulen en agenda's van de vergaderingen van de Radarcommissie, met bijlagen
1946-1952 1 pak

451-454 Het rapporteren inzake militair materieel
1946-1952 1 pak en 3 omslagen
451 Anti-tankwapens 1951
452 Belgische 120mm-mortieren 1949
453 Mitrailleurs en bijbehorende munitie 1946-1950, 1 pak
454 Verbindingselementen, waaronder telecommunicatie 1946-1952

455 Het opstellen van rapporten en verslagen inzake de wapenleverantie door 
buitenlandse krijgsmachten
1946-1952 1 pak

456 Het rapporteren over de inzet van vlammenwerpers ten behoeve van de bestrijding 
van de coloradokever en ander ongedierte en onkruid
1947-1948 1 omslag

457 Het innemen van een standpunt inzake militair-wetenschappelijke samenwerking 
met Engeland
1947-1948 1 pak

458 Het opstellen van maandverslagen inzake de werkzaamheden van de Technische 
Staf KL, met hiaten
1947-1951 1 omslag

459 Het instellen van een commissie inzake de bestudering van de veiligheid op 
schietbanen en schietterreinen
1947-1951 1 pak

460 Het opstellen van verslagen van besprekingen inzake atomaire, biologische en 
chemische wapens
1947-1952 1 pak

461-462 Notulen van de vergaderingen van de Commissie Belgisch-Nederlandse 
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Samenwerking, met bijlagen
1948-1951 2 pakken
461 Map I 1948-1949
462 Map II 1948-1951

463 Het vaststellen van de Generale Stafeisen voor vuurleidingstoestellen
1949-1950 1 omslag

464 Het opstellen van eisen inzake de bouw van klimaatkamers, beproevingskamers en 
tropenkamers
1949-1951 1 omslag

465-466 Notulen en agenda's van de Nederlandse Militaire Voorzieningsraad, met bijlagen
1949-1951 2 pakken
465 Map I 1949
466 Map II 1949-1951

467 Het opzetten van de Studieverzameling ten behoeve van de Nederlandse 
Strijdkrachten
1949-1952 1 omslag
Notabene: Later het Legermuseum Delft.

468-469 Notulen en agenda's van Bestuursvergaderingen
1950-1951 1 omslag en 1 pak
468 Map I 1950
469 Map II 1951, 1 omslag

470 Notulen en agenda's van de vergaderingen van de Radar Werkcommissie, met 
bijlagen
1950-1952 1 omslag

471 Het oprichten van verschillende werkplaatsen voor de Technische Dienst
1953-1959 1 pak

472 Het opstellen van verslagen van werkzaamheden van de Sectie Adviezen 
Wetenschappelijk Onderzoek van het Hoofdkwartier van de Generale Staf
1960 1 omslag

473-474 Het reorganiseren van de logistieke ondersteuning van de "assigned" eenheden
1962-1967 2 pakken
473 Map I 1962-1963
474 Map II 1963-1967

475 Notulen en agenda's van de Contactcommissie Holland Signaal Apparaten (HSA)
1963-1965 1 omslag

476 Verklaringen van vernietiging van archiefbescheiden van de Technische Staf KL
1995 1 omslag

Kwartiermeester Generaal

KWARTIERMEESTER GENERAAL

477 Het inbedrijfstellen van Artillerie-Inrichtingen ten behoeve van productie van 
oorlogsmaterieel
1946-1947 1 omslag
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478 Het doen van voorstellen voor het inrichten van begrotingen
1946-1947 1 omslag

479-481 Het opstellen van maandverslagen inzake het Directoraat Verkeerswezen
1946-1950 3 pakken
479 Map I 1946-1950
480 Map II 1948-1949
481 Map III 1949-1950

482-487 Het op- en inrichten van de organisatie van de Dienst Kwartiermeester Generaal
1946-1964 3 omslagen en 3 pakken
482 Map I 1946-1950, 1 pak
483 Map II 1948
484 Map III 1949-1964, 1 pak
485 Map IV 1950
486 Map V 1961
487 Map VI 1961-1962, 1 pak

488-497 Het opstellen van verslagen van dienstreizen
1946-1969 10 omslagen
488 De Amerikaanse zone in Duitsland 1950
489 De reis van Southampton naar Batavia en het bezoek van de 

commandant van het Leger in Nederlands-Indië 1946
490 Duitsland inzake het riviermijnensysteem 1965-1969
491 Engeland 1949-1951
492 Nederlandsch Oost-Indië 1948
493 Reisverslagen door KNIL-personeel van de reis van Indonesie naar 

Nederland 1950
494 Reisverslagen van troepenschepen 1949-1950
495 Verenigde Staten I 1947
496 Verenigde Staten II 1965
497 Zwitserland 1950

498 Het voorbereiden van de aanschaf van materieel en uitrusting voor de 
luchtstrijdkrachten
1947 1 omslag

499 Het afsluiten van een contract ter levering van 130 Besa mitrailleurs door Deha 
Automaterialen
1947 1 omslag

500 Het voeren van internationaal overleg inzake benodigde aanvullingen voor het 
leger, namelijk kleding, munitie, motorvoertuigen en -onderdelen en bewapening
1947 1 omslag

501 Het beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid Lucas inzake de N.V.
Motorenfabriek Deutz te Rotterdam d.d. 18 januari 1947
1947 1 omslag

502 Het rapporteren inzake Baileybrugmaterieel
1947 1 omslag

503 Het opstellen van een reisverslag door de Commissie Militaire Wetenschappelijke 
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Samenwerking met Engeland
1947 1 omslag

504 Het afstoten van diverse motorvoertuigen
1947-1948 1 pak

505 Het opstellen van instructies inzake de Commanderend Officier Troepen
1947-1948 1 pak

506-511 Het opstellen van jaarverslagen
1947-1965 3 omslagen en 3 pakken
Notabene: met hiaten
506 Jaarverslag Physisch Labatorium over het jaar 1947 1948
507 Jaarverslagen en nota Algemene Rekenkamer 637 Intendance 

Centrale Werkplaats over de jaren 1960-1964 1960-1965, 1 pak
508 Jaarverslagen Laboratorium voor Elektronische Ontwikkelingen voor

de Krijgsmacht over de jaren 1960-1964 1961-1965, 1 pak
509 Jaarverslagen RIMI, Directoraat Aanschaffingen en Financieel verslag

Depot-Retour-Goederen over het jaar 1948 1947-1948, 1 pak
510 Jaarverslagen 570 Technische Dienst Herstel en Depot Compagnie, 

102 Zware Herstel Compagnie, 104 Zware Wielvoertuigen 
Herstellingscompagnie over de jaren 1961-1964 1962-1965

511 Jaarverslagen 574 Technische Dienst Tankwerkplaats over de jaren 
1959 en 1960 1960-1961

512-526 Het verwerven van militair materieel
1947-1969 7 omslagen en 8 pakken
512 AMX 13t Tank I 1961-1965

Notabene: Met Engelse en Duitse teksten
513 AMX 13t Tank II 1964-1965

Notabene: Met Franse teksten
514 Bruggen 1960-1963, 1 omslag
515 DKW Munga Jeeps 1963-1966, 1 omslag
516 General Sheridan Tank I 1966-1967

Notabene: Met Engelse teksten
517 General Sheridan Tank II 1966-1969

Notabene: Met Engelse teksten
518 Gepantserde voertuigen 1960-1966
519 Gevechtsveldbewakingsradar 1964-1969, 1 omslag

Notabene: Met Engelse en Franse teksten
520 GMC trucks en onderdelen 1947-1948, 1 omslag
521 Jeep (Halflinger) en beproevingsrapport Halflinger 1961, 1 omslag
522 Radarmaterieel I 1962-1965
523 Radarmaterieel II 1965-1969
524 Red Eye 1962, 1 omslag
525 Vuurleidingssystemen 1962-1968
526 3-ton vrachtauto 1962, 1 omslag

527 Het adviseren inzake de opslag van voorraden in RIMI-gebouwen
1948 1 omslag

528 Het opstellen van een leidraad voor de Commanderend Officier Troepen inzake de 
te vervoeren troepen
1948 1 omslag
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529 Het opstellen van instructies voor het Directoraat Beheer en Verstrekking
1948 1 omslag

530 Het medevoorbereiden van een instructie inzake de samenwerking tussen militaire 
diensten in België en Nederland
1948 1 omslag

531 Het opstellen van gedragsregels voor het vervoer van de naar Indonesië 
vertrekkende onderdelen
1949 1 omslag

532 Het opstellen van een verslag van de voorbereidingen en de maatregelen voor de 
instandhouding en het vervoer tijdens de operatiën, verricht door het 
Hoofdkwartier van de Kwartier Meester Generaal
1949 1 omslag

533 Het voeren van overleg inzake de materieelbehoefte van de 43 Brigade
1949 1 omslag

534 Het opstellen van richtlijnen voor het classificeren van documenten
1949 1 omslag

535 Het opstellen van de begroting voor 1950 voor het Directoraat Verkeerswezen
1949 1 omslag

536 Het opstellen van een nota inzake de reorganisatie van het Hoofdkwartier van de 
Generale Staf
1949 1 omslag

537 Het opstellen van een vaarplan voor vervoer van eenheden, gezinnen en 
gevangenen uit Indonesië
1949 1 omslag

538 Het opstellen van een efficiencyrapport met betrekking tot het Nederlands 
Verpleegsterskorps der Landmacht
1949 1 omslag

539 Het opstellen van een plan ter verplaatsing van de hoofdwerkplaats van de RIMI
1949 1 omslag

540 Het opstellen van een efficiencyrapport inzake de cantinedienst
1949 1 omslag

541 Het opstellen van de gewijzigde ontwerpsamenstelling van het Korps 
Verplegingstroepen
1949 1 omslag

542 Het opstellen van een ontwerporganisatie Dienst Verpleging en Cantines
1949 1 omslag

543 Het evalueren van de mobilisatievoorbereiding van de 75 Compagnie
1949 1 omslag
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544 Het opstellen van een verslag inzake de Verplegings- en Transportdienst Midden-
Java tijdens de twee politionele actie
1949 1 pak

545 Het opstellen van de slagorde door het Directoraat Verkeerswezen inzake Plan 
Leeuw
1949-1950 1 omslag

546 Het medevoorbereiden van het opstellen van de instructie inzake de 
Munitiecommissie
1949-1950 1 omslag

547-553 Het verschepen van legereenheden van en naar Nederlands Nieuw Guinea
1949-1962 1 pak en 6 omslagen
547 De medische gang van zaken aan boord van het s.s. Volendam 

tijdens een reis van Indonesië naar Nederland 1948
548 Inschepingsbevelen I Juli 1948 - Januari 1949
549 Inschepingsbevelen II 1949
550 Inschepingsbevelen III 1950
551 Operatie Zaltbommel 1961-1962, 1 pak
552 Schema voor terugvervoer van de 7 December Divisie uit Indonesië
553 Verscheping van een ondersteuningscompagnie naar Nieuw-Guinea 

1950

554 Het opstellen van methodes voor de aanschaf van militair materieel ten behoeve 
van de KL
1950 1 omslag

555 Het ondersteunen van Operatie Chivalrous
1950 1 omslag

556 Het opstellen van instructies voor de Territoriaal Bevelhebbers en de CSV
1950 1 omslag

557 Het opstellen van een verslag inzake de eerste vergadering van de Ad Hoc Mixed 
Working Group on Land Mine Warfare
1960 1 omslag

558 Het opstellen van een memorandum inzake de ontwikkeling van gevechtskleding
1960-1961 1 omslag

559 Het ontwikkelen van nieuwe ponskaarten voor het verwerken van 
materieelbeheersgegevens
1960-1963 1 omslag

560 Het voorbereiden van de Generale Stafoefening Finem Respice inzake de 
mechanisatie van de administratie
1961 1 omslag

561 Het aangaan van een Noors-Nederlands samenwerkingsverband inzake de 
aanschaf van militaire goederen
1961 1 omslag
Notabene: Met Duitse en Engelse teksten
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562-566 Het voorbereiden van de eisen en de werkzaamheden inzake de bouw en verbouw 
van werkplaatsen, complexen en magazijnen
1961-1967 1 pak en 4 omslagen
562 Magazijn ter vervanging van het magazijn in de Bijlmer te 

Duivendrecht 1963
563 Magazijnencomplex te Havelte en een nieuwbouw munitiemagazijn 

te Steenwijkerwold 1964-1967
564 Nieuwbouwplan vredeslocatie Staf KMG te Gouda 1961-1965, 1 pak
565 Uitbreiding van de Preserveer-inrichting te Hembrug 1961-1962
566 Werkplaats en magazijnencomplex aan de Wijsentkade te 

Amsterdam 1961

567 Het opstellen van lijsten inzake de ontruiming van Nederlands Nieuw Guinea en de 
daartoe behorende richtlijnen voor het materieel
1962 1 omslag

568 Het opstellen van het verslag inzake oefening Fallek in 1962
1962 1 omslag

569 Het medevoorbereiden van richtlijnen inzake de bedrijfsveiligheid van divers 
militair materieel
1962-1966 1 pak

570 Het opstellen van periodieke rapporten inzake de ontwikkeling van een rij-
instructeurfunctie
1962-1969 1 omslag

571 Het wijzigen van de logistieke structuur van de Dienst Kwartiermeester Generaal
1963-1964 1 omslag

572 Het ontwerpen van een nieuw type gevechtslaars
1963-1968 1 omslag

573-574 Notulen en agenda's van de Commissie Nieuwe Wapens, met bijlagen
1963-1968 2 pakken
573 Map I 1963
574 Map II 1963-1968

575 Het medevoorbereiden van het Plan Nieuw-Milligen inzake de realisatie van de 
genietroepen en inzake het centraal opleggereed maken van wielvoertuigen
1963-1968 1 pak

576 Het adviseren van de minister van Defensie inzake het opheffen van de 
Ondersteuningsstrijdkrachten
1964 1 pak

577 Het voorbereiden van de aanschaf van de AMX-tankfamilie
1964-1965 1 pak

578 Het vaststellen van werkinstructies inzake de aanschaf van goederen
1964-1968 1 pak

579-581 Het opstellen van eisen inzake de ontwikkeling van militair materieel
1964-1969 1 pak en 2 omslagen
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579 Artillerie Raketten 1967-1969
580 Helicopter Gedragen Gevechtsveldbewakingssysteem 1964-1968
581 Voertuigradio 30 km 1964-1969, 1 pak

582 Het rapporteren over het onderzoek van de Inspectie van de Technische Dienst naar
de inbouwmogelijkheid van een ABC-beschermingsinstallatie in het voertuig DAF 
YP 408
1965 1 omslag

583 Het opstellen van vaste orders inzake personeelszaken
1965 1 omslag

584 Het voorbereiden van de aanschaf van de M109 gemechaniseerde houwitzer
1965 1 omslag

585 Het vaststellen van een vaste order inzake een nieuwe regeling voor de 
postbehandeling
1965 1 omslag

586 Het innemen van een standpunt naar aanleiding van het Kármán-rapport inzake de 
toekomst van defensieresearch in Nederland
1965 1 omslag

587-591 Het medeopstellen van internationale afspraken inzake benodigde aanvullingen op 
militair materieel en de verslagen van de daarbijkomende dienstreizen
1965-1968 2 pakken en 3 omslagen
587 De Duitse Leopard tank en de Engelse Chiefchain tank 1965-1967, 1 

pak
588 De Duitse Leopard tank en de Engelse Chiefchain tank 1967-1968, 1 

pak
589 Logistieke samenwerking tussen Amerika en Nederland 1963-1964
590 Revisie van Duits materiaal in de tankwerkplaats 574TD te 

Amersfoort 1961
591 Wederzijdse overdracht van militair materieel tussen België en 

Nederland 1965

592 Notulen en agenda's van de vergaderingen met de Commissie voor Microfilm
1965-1969 1 omslag

593 Notulen en agenda's van de vergaderingen van de Werkgroep Boordwapen 
Pantservoertuigen
1966-1969 1 pak

594 Het opstellen van een nieuwe structuur van de Revisie-Eenheid
1967 1 omslag

595 Het instellen van een onderzoek naar de explosie van een munitiedumpschip te 
Utrecht
1967-1968 1 omslag

596 Het ontwikkelen van een Miniraket
1967-1969 1 omslag

597 Notulen en agenda's van de vergaderingen van de Werkgroep TMT-eisen Pantser 
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Infanterie Gevechtsvoertuigen
1967-1970 1 pak

598 Het opstellen van een rapport inzake de toekomstige vervanging van de 1-ton DAF 
YA-126 truck
1968 1 omslag

599-602 Het rapporteren over ontwikkelingen binnen Project Durfal
1968-1969 4 pakken
599 Dienstreizen naar de Verenigde Staten ter bestudering van de MBT-

70 1968
600 Eisen voor de MBT-70 1968
601 Rapportages van de Studiegroep Middelzware Tanks over Chieftain 

en Leopard I 1968
602 Rapportages van de Studiegroep Middelzware Tanks over Chieftain 

en Leopard II 1968-1969

603 Verklaringen van vernietiging van archiefbescheiden van de Kwartiermeester 
Generaal
1995 1 omslag

Materieel Beproevingsafdeling II

MATERIEEL BEPROEVINGSAFDELING II

604 Het rapporteren over de technische beproeving van het troepentransportvoertuig
1961 1 omslag

605-613 Het vergelijken van de Leopard-Tank met de Chieftain-Tank
1968 9 pakken
605 Constructieve deugdelijkheid I 1968
606 Constructieve deugdelijkheid II 1968
607 Constructieve deugdelijkheid III 1968

Notabene: Met bijlage
608 Functionele deugdelijkheid I 1968
609 Functionele deugdelijkheid II 1968
610 Onderhoudsaspecten I 1968
611 Onderhoudsaspecten II 1968
612 Technische beoordeling I 1968

Notabene: Bevat negatieven
613 Technische beoordeling II 1968

614 Het opstellen van verslagen van dienstreizen naar Zwitserland in 1969 en de 
Verenigde Staten in 1976 en het opstellen van jaarverslagen van de 
Materieelbeproevingsafdeling II over de jaren 1971 tot en met 1973, 1975, 1976 en 
1980 tot en met 1983
1969-1981 1 pak

615 Het vaststellen van de operationele eisen voor de Leopard-tank
1970-1977 1 omslag

616 Het op- en inrichten van de organisatie van de Materieelbeproevingsafdeling II
1970-1981 1 omslag

617-618 Notulen van de vergaderingen van de Werkgroep Transportwielvoertuigen
1970-1984 1 omslag en 1 pak
617 Vergaderverslagen I 1970-1984, 1 pak
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618 Vergaderverslagen II 1977-1980, 1 omslag

619 Het opstellen van een memorandum inzake de betekenis van het onderwijs over en 
onderzoek naar voertuigen en wapensystemen
1971 1 omslag

620 Het opstellen van verslagen van dienstreizen
1971-1984 1 omslag

621 Het evalueren van pantserluchtafweer typen B en CA
1972 1 omslag

622 Het vaststellen van de opvolger van de AMX
1973-1974 1 pak

623-626 Het vergelijken van de DAF YB 314-YAZ, 2300-YTV, 2300-YGZ, 2300 en 408
1977-1985 4 pakken
623 Map I 1977-1985
624 Map II 1979-1985
625 Map III 1984
626 Map IV 1984

627 Het opstellen van een ontwerp en begroting voor de aanleg van een 
testbanencomplex
1980-1981 1 omslag

628 Het rapporteren over de materieelbeproeving van YPR 765 Prat
1980-1983 1 omslag

629 Verklaringen van vernietiging van de archiefbescheiden van de Materieel 
Beproevings Afdeling II
1980-1984, 1995 1 omslag

630 Het opstellen van een instructie voor het opheffen van de Materieel 
Beproevingsafdeling II
1981-1983 1 omslag

631 Het vaststellen van operationele eisen voor mijnleggers
1981-1984 1 omslag

632 Het vaststellen van instructies inzake de vervanging van de 15 KW Bausscher 
generator door een 20 KW generatoraggregaat
1983 1 omslag

633 Notulen van de vergaderingen van de Werkgroep Doorlichting Organisatie en 
Werkwijze DMKL
1983-1984 1 pak

Basiscommando

BASISCOMMANDO

634-635 Het rapporteren inzake oefeningen
1947-1959 2 pakken
634 Emergo, Torenklok I en II 1947-1957
635 Herhalingsoefeningen en Baco 1954-1959
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636 Het opstellen van instructies inzake het vormen van oorlogseenheden voor Plan 
Leeuw
1949 1 omslag

637 Notulen van stafbesprekingen
1953-1954 1 pak

638 Het opstellen van vaste orders en vredesinstructies voor het Basiscommando
1953-1954 1 omslag

639 Het opstellen van instructies inzake dislocatie en verbindingen in oorlogstijd
1953-1954 1 omslag

640 Het reorganiseren van de logistieke vredesorganisatie
1953-1954 1 pak

641 Het opstellen van maandverslagen inzake de eigen activiteiten
1953-1958 1 pak

642 Het rapporteren inzake personeelsaangelegenheden
1953-1958 1 omslag

643 Het opstellen van een rapport inzake de voorbereiding van de bouw van 
tankwerkplaatsen door de Werkgroep Verbindingsdienstwerkplaatsen
1953-1958 1 pak

644 Het wijzigen van de vredessamenstelling van diverse eenheden van de Technische 
Dienst Basisgroep
1953-1959 1 pak

645-647 Het op- en inrichten van de organisatie van het Basiscommando en de 
basisgroepen
1953-1960 1 omslag en 2 pakken
645 1953-1957, 1 omslag
646 1953-1959
647 1953-1960

648 Het instellen van de organisatie van het militair vervoerswezen
1954 1 omslag

649 Het opstellen van instructies inzake de brandstofvoorziening in geval van 
mobilisatie
1954 1 omslag

650 Het opstellen van oorlogsinstructies voor de Basiscommandant
1954 1 omslag

651 Het opstellen van instructies inzake de territoriale verzorging
1954 1 pak

652 Het oprichten van de organisatie van de Onderhouds- en Herstelploegen van de 
Luchtdoelartillerie
1954-1955 1 omslag



2.13.121 KL / Directie Materieel 71

653 Het opstellen van verslagen inzake werkzaamheden van de 150 Intendance 
Basisgroep en de rapportage inzake de werkorganisatie
1954-1956 1 omslag

654 Het opstellen van verslagen inzake de werkzaamheden van de 103 
Verbindingsdienst Basisgroep
1954-1958 1 pak

655 Het opstellen van Operationele Verbindingsorders
1954-1958 1 omslag

656 Het opstellen van jaarverslagen inzake bouwprojecten
1954-1960 1 omslag

657 Het reorganiseren van de 103 Technische Dienst Basisgroep
1954-1960 1 pak

658 Het opstellen van een verslag van de vergadering van 22 november 1954 en het 
jaarverslag over 1959 inzake het Basiscommando
1954, 1960 1 omslag

659 Notulen van vergaderingen van de Hoofden Logistieke Operatiën, met bijlagen
1954-1960 1 omslag

660 Notulen en agenda van de vergadering van de Defensie Commissie
1955 1 omslag

661 Het rapporteren inzake de bewaking en beveiliging van verschillende basisobjecten
1955-1960 1 omslag

662 Het medevoorbereiden van instructies inzake de logistieke procedure tijdens een 
atoomoorlog
1956-1959 1 pak

663 Het opstellen van een mobilisatieinstructie voor de C-Staf en de Staf Compagnie 
Basiscommando
1957 1 omslag

664 Het schrijven van een artikel inzake het vijfjarig bestaan van het Basiscommando
1958 1 omslag

665 Het opstellen van maandverslagen van de Vervoersbasisgroep
1958 1 omslag

666 Het opstellen van vaste orders voor oorlogstijd
1960 1 omslag

667 Verklaringen van vernietiging van de archiefbescheiden van het Basiscommando
1995 1 omslag

668-669 Het opstellen van verslagen inzake werkzaamheden van de 105 Genie Basis Groep 
en de organisatieindeling van ABC-onderdelen
668 Map I 1954-1955, 1 omslag
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669 Map II 1954-1957, 1 omslag
Dienst beheer achtergelaten materieel

DIENST BEHEER ACHTERGELATEN MATERIEEL

670 Het inventariseren van achtergelaten kustgeschut
1946 1 omslag

671 Het opstellen van het eindverslag van de Commissie Achtergelaten Materieel
1949-1951 1 omslag

672 Het overdragen van militair materieel aan het Legermuseum te Leiden
1950 1 omslag

673 Het opstellen van richtlijnen inzake het in Nederlands Nieuw-Guinea aanwezige 
materieel
1962 1 omslag

Studieverzameling Militair Materieel

STUDIEVERZAMELING MILITAIR MATERIEEL

674 Het opdracht geven tot de overdracht van twee stuks geschut aan de Leidse 
studentenvereniging Pro Patria
1948 1 omslag

675 Het overdragen van achtergelaten geschut aan België
1949 1 omslag

676 Het opstellen van het eindrapport van de Commissie Achtergelaten Materieel
1949-1951 1 omslag

677 Het in ontvangst nemen van afgestoten militair materieel voor de 
studieverzameling
1949-1952 1 omslag

678 Verklaringen van vernietiging van archiefbescheiden van de Studieverzameling 
Militair Materieel
1995 1 omslag

Directoraat Materieel Landmacht

DIRECTORAAT MATERIEEL LANDMACHT

679-691 Het afsluiten van contracten en andere overeenkomsten inzake de aanschaf van 
militair materieel
1949-1963 6 omslagen en 7 pakken
679 Artillerie-inrichtingen I 1954
680 Artillerie-inrichtingen II 1955
681 Artillerie-inrichtingen III 1956, 1 omslag
682 Verbindingssystemen I 1949-1952, 1 omslag
683 Verbindingssystemen II 1953, 1 omslag
684 Verbindingssystemen III 1956-1957, 1 omslag
685 Verbindingssystemen IV 1963
686 Voertuigen I 1952
687 Voertuigen II 1953
688 Voertuigen III 1954
689 Voertuigen IV 1955
690 Voertuigen V 1956, 1 omslag
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691 Voertuigen VI 1957-1961, 1 omslag

692 Het informeren van de staatssecretaris van Oorlog inzake gestolen goederen
1951 1 omslag

693 Het opstellen van een eindrapport inzake de Dienst Beheer Achtergelaten Materieel
1951 1 omslag

694 Het voorbereiden van een instructie inzake de bevordering van hoofdofficieren tot 
opperofficieren en inzake de bevordering van kolonels
1951 1 omslag

695 Het opstellen van technische eisen inzake 3-tons voertuigen
1951-1952 1 omslag

696-702 Het voorbereiden van de ontwikkeling en het aanschaffen van militair materieel
1951-1960 1 pak en 6 omslagen
696 Anti Aircraft Fire Control Equipment Using Digital Computing 

Techniques (Diphysa) 1955-1960, 1 pak
697 Infrarood-apparatuur 1953-1957
698 Napalm 1953-1954
699 Patrouille-motorboten I 1951-1952
700 Patrouille-motorboten II 1955
701 Radar Vuurleidingsapparatuur 1958-1959
702 Snelvarende motorboten 1953-1954

703 Het aanstellen van contactpersonen in de Verenigde Staten voor de verwerving van 
militair materieel
1952 1 omslag

704 Het rapporteren inzake de overgave en overname van het L-Magazijn nr. 15
1952 1 omslag

705 Het rapporteren inzake de militair attaché te Ottawa
1952 1 omslag

706 Het rapporteren inzake onderzoek naar bedrijfsruimten
1952 1 omslag

707 Het rapporteren inzake het bijwonen door een liaisonofficier DML van de 
manoeuvre Holdfast in Duitsland
1952 1 omslag

708 Het beslissen inzake de DAF-productie en de verkoop van militaire voertuigen naar 
Amerika en Canada
1952 1 omslag

709 Het reorganiseren van Intendancemagazijnen
1952 1 omslag

710 Het onderzoeken van een fraudemisdrijf bij de Afdeling Inkoop Diversen
1952-1953 1 omslag

711 Het instellen van een commissie voor inspectie van munitie en explosieven
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1952-1954 1 omslag

712 Het opstellen van een verslag inzake de dienstreis naar Denemarken (Kopenhagen)
1952-1957 1 omslag

713-717 Het voorbereiden van de eisen en de werkzaamheden inzake de bouw van 
werkplaatsen, complexen en magazijnen
1952-1958 5 omslagen
713 Magazijn Klein Kaliber Wapenen te Delft 1952
714 Munitie-complexen te Oude Molen en te Donderen 1958
715 Werkplaats te Amersfoort 1953
716 Werkplaats te Soesterberg 1953
717 Werkplaats te Tilburg-Dongen 1953

718 Het vaststellen van eisen inzake een Valschietschijf Systeem Bosman
1953 1 omslag

719 Het opstellen van regels inzake de behandeling van verzoekschriften
1953 1 omslag

720-721 Het rapporteren inzake diefstal van materieel
1953 2 omslagen
720 IJzeren balken in 1947-1948 1953
721 Radiotoestel 1953

722 Het beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid Welter inzake 
automatische mededelingen aan inschrijvers en leveranciers d.d. 22 juli 1953
1953 1 omslag

723 Het opstellen van veiligheidsmaatregelen inzake verschillende schietoefeningen
1953-1955 1 omslag

724 Het vaststellen van de taakomschrijving van de Hoofdofficier van de Koninklijke 
Marechaussee toegevoegd aan de Basiscommandant
1954 1 omslag

725 Het vaststellen van de taakomschrijving van de Hoofdofficier van de Koninklijke 
Marechaussee toegevoegd aan de Directeur Materieel Landmacht en de Directeur 
Materieel Luchtmacht
1954 1 omslag

726 Het informeren van de minister van Oorlog over de oprichting van 
munitiemagazijnen
1955-1956 1 omslag

727 Het opstellen van een rapport met eisen inzake de confectie van pantservesten
1955-1956 1 omslag

728-729 Het voorbereiden van het aanleggen van schaduwarchieven
1955-1958 2 omslagen
728 Map I 1955-1958
729 Map II 1958

730 Het aanpassen van het uniformontwerp ten behoeve van stofbesparing
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1956-1957 1 omslag

731 Het opstellen van maandverslagen inzake de werkzaamheden van de Hoofdofficier 
Koninklijke Marine toegevoegd aan de Staf DML, met hiaten
1956-1958 1 pak

732 Het opstellen van een verslag inzake de Frans-Nederlandse besprekingen op het 
gebied van de chemische oorlogsvoering
1957 1 omslag

733 Het opstellen van eisen inzake de Anti Aircraft Fire Control Equipment Using Digital 
Computing Techniques (Diphysa) voor het laboratoriummodel en het prototype
1958 1 omslag

734 Notulen en agenda's van de vergaderingen met het Kunststoffeninstituut TNO
1958-1960 1 omslag

735 Het opstellen van subcontracten met diverse landen over levering van militair 
materieel
1959 1 pak

736 Het opstellen van een verslag inzake het in de Bondsrepubliek Duitsland gehouden 
symposium inzake optische instrumenten
1959 1 omslag

737 Het opstellen van een regeling inzake de stationaire aggregaten in plannen C en D 
en de Afsluitdijk
1960 1 omslag

738 Het medevoorbereiden van de ontwikkeling en het opstellen van een technisch 
voorschrift inzake de binnenhelm
1963 1 omslag

739 Het opstellen van het BOS-memorandum inzake brandstof, olie en smeermiddelen
1968 1 pak

740 Het opstellen van een memorandum inzake de financiële en materiële situatie van 
de KL
1969 1 omslag

741 Het sluiten van een overeenkomst met het Bundesministerium der Verteidigung 
inzake de beveiliging van geclassificeerd materiaal
1976 1 omslag

742-743 Het opstellen van een proces-verbaal van overgave en overname inzake gebouwen
1952-1957 2 omslagen
742 Drie voertuigenloodsen te Bergen 1952
743 Een gezagsbatterij te IJmuiden en Hoek van Holland 1952-1957
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Bijlagen

B I J L A G E N
Verklarende woordenlijst

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Afvoer De overbrenging naar en/of overdracht aan 
materieeldiensten en/of de verzorgingselementen (van 
gebruikende eenheden) van goederen die herstel 
behoeven.

Autorisatiestaat 09 Een overzicht waarin voor een eenheid geautoriseerde 
goederen zijn opgenomen.

Basisdepot Een depot, waar o.a. door de industrie goederen worden 
afgeleverd, in de landvoorraad worden opgenomen en 
van daaruit aan een verstrekkingsdepot worden 
toegeleverd.

Basisonderhoud Vijfde (5e) echelons onderhoud.

Beheer Het voeren van een verantwoordingsadministratie over 
alle onder de beschikkingsmacht van de eenheid zijnde, 
goederen en personen.

Bevoorrading 1. Het verstrekken/leveren van goederen
2. Het ontvangen, in voorraad houden, distribueren 

en ter beschikking stellen van goederen.

Bevoorradingsdienst Het verzorgingssubsysteem, waarbinnen eenheden c.q. 
organisaties belast zijn met de materieelvoorziening van 
bevoorradingsgoederen, alsmede met de organisatie en 
de uitvoering van die diensten op verzorgingsgebied.

BOS Benzine, oliën en smeermiddelen.

Bulkbevoorrading Bevoorrading in grote hoeveelheden.

Classificeren 1. Het in klassen onderbrengen van personeel, 
materieel en kunstwerken, o.m. naar aard, 
hoedanigheid, vermogen en gewicht.

2. Het rangschikken van documenten en materieel in
bepaalde groepen met het doel passende 
maatregelen te kunnen nemen om militaire 
gegevens te beveiligen tegen kennisneming door 
onbevoegden.

3. (logistiek) Het vaststellen van de 
bruikbaarheidscategorie van een artikel.

Codewoord 1. Een woord waaraan een andere dan de letterlijke 
betekenis is toegekend met het doel de veiligheid 
te vergroten.

2. Een woord of uitdrukking, vastgesteld om 
ongeclassificeerd te worden gebruikt ten einde:
– een bepaalde toestand of situatie in te stellen 

of te bereiken;
– een graad van alarmering vast te stellen;
– de uitvoering van een reeds voorbereid(e) plan

of operatie te doen aanvangen.

Controller De functionaris die de leiding voorziet of doet voorzien 
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van de informatie die nodig is voor de besluitvorming ter 
vaststelling, uitvoering en beheersing van de 
bedrijfsprocessen. Tot het functiegebied van de controller
behoren o.a.:

1. budgetvoorbereiding, -verificatie en -analyse;
2. het geven van adviezen met betrekking tot 

(administratieve) organisatie, interne controle en 
financiële procedures;

3. het zorgdragen voor een goedgestructureerde 
(geautomatiseerde) informatievoorziening.

Cryptofonie Een methode om spraak met behulp van een elektronisch
vercijferapparaat om te zetten in een vorm die alleen 
verstaanbaar is bij gebruik van identieke apparatuur en 
met de juiste cryptosleutel (code).

Cryptografie Een methode waarbij geschreven informatie volgens een 
bepaald systeem wordt omgezet in een tekst die alleen 
leesbaar is met gebruik van de juiste sleutel (code).

Depot Een statische bevoorradingsinrichting waar goederen in 
grote hoeveelheden worden ontvangen, eventueel 
geassembleerd of gesplitst, in voorraad gehouden, 
zonodig onderhouden en verstrekt.

Derde (3e) echelons onderhoud Het onderhoud dat onder verantwoordelijkheid van de 
operationele commandant wordt verricht door 
hersteleenheden waarvan de technische mogelijkheden 
afhankelijk zijn van de operationele eisen en de 
bevoegdheden, vastgesteld door de Directeur Materieel 
Koninklijke Landmacht.

Detachement Een deel van een eenheid, dat gescheiden van zijn 
organieke onderdeel elders een taak vervult.

Echelon 1. Een aanduiding van een bevelsniveau.
2. Een deel van een eenheid, waaraan een specifieke 

taak is toegewezen.
a. voor de diverse bevelsniveaus: de reikwijdte 

van het onderhoud dat per niveau mag 
worden uitgevoerd.

b. voor de diverse onderhoudshandelingen: het 
niveau waarop de handelingen mogen worden
uitgevoerd.

Eenheid 1. (organisatorisch) De door een bevoegde autoriteit 
goedgekeurde samenstelling van troepen en 
middelen tot een geheel.

2. (tactisch) Een aanduiding voor een 
troepensamenstelling waarvan de 
omvang/grootte kan vari 걥 n van groep/sectie tot 
en met bataljon of overeenkomstige eenheid.

Eerste (1e) echelons onderhoud Het deel van het onderdeelsonderhoud dat wordt/moet 
worden verricht door de gebruikers van de goederen; ook 
wel genoemd gebruikersonderhoud.

Elektronische oorlogvoering De handelingen waarbij elektromagnetische energie 



2.13.121 KL / Directie Materieel 79

wordt aangewend om het gebruik van het 
elektromagnetische spectrum door de vijand te bepalen, 
uit te buiten, te beperken of te verhinderen en de 
handelingen om zelf het elektromagne-tische spectrum 
met succes te kunnen blijven gebruiken.

Forward Storage Site Een in de voorwaartse zone gelegen opslagplaats met als 
doel:

1. het aanhouden van initiële voorraden voor de 
aanvullingsplaatsen.

2. herbevoorrading (in incidentele gevallen).

Gebruikende eenheid Een eenheid die een eigen materieeladministratie voert of
ten behoeve waarvan een eigen materieeladministratie 
wordt gevoerd.

Heereskonferenze Overleg tussen materieeleenheden van de Koninklijke 
Landmacht en de Bundeswehr.

Herstel(ling) Het algemene begrip voor de aanduiding van alle 
handelingen die aan en ten behoeve van goederen 
moeten worden verricht, teneinde deze in bruikbare staat
te brengen. Toelichting: het omvat derhalve naast de 
handelingen aan deze goederen ook het organiseren van 
deze handelingen. (Zie ook: onderhoud).

Herstelwerkplaats Een organieke met personele en materiële middelen 
toegeruste eenheid met het doel onderhoud en 
herstellingen te verrichten aan defect materieel.

Hoger onderhoud Verzamelnaam voor 4e en 5e echelons onderhoud 
ongeacht de aard van de werkzaamheden.

Houwitser Artilleriewapen (kanon), getrokken of zelfbewegend.

Informatie (automatisering) Feitenmateriaal dat na verwerking door de computer ter 
beschikking van de gebruiker staat.

Infrastructuur Het geheel van blijvende onroerende voorzieningen in of 
op de bodem aangebracht.

Inrichting Een gebouw, voorziening of plaats in het terrein waar 
enigerlei vorm van (logistieke) dienstverlening wordt 
verleend, ingericht door (delen van) één of meer 
verzorgende eenheden.

Inspectie Het nagaan of beoordelen van de waarde van één of meer
conditie-eigenschappen van het object. Toelichting: in het
onderhoud heeft inspectie ten doel tot een uitspraak te 
komen over de wenselijkheid van onderhoudsingrepen.

Interimsysteem 1971 Een geautomatiseerd registratiesysteem van 
onderhoudsgegevens.

Interne controle Inspectie van werkzaamheden binnen de eigen eenheid.

Interne verzorging De verzorging van personeel en materieel van een 
gebruikende eenheid door een verzorgingselement van 
die gebruikende eenheid.

Inzetbaarheid (materieel) De mate van aanwezigheid en van gebruiksgereedheid 
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van het essentieel materieel, waarover een eenheid 
beschikt.

Klasse I-goederen Voedingsartikelen.

Klasse II-goederen Hiertoe worden gerekend:
– persoonlijke standaarduitrusting (PSU);
– legeringsgoederen voor gebruik te velde;
– stafbenodigdheden;
– sport-, ontspannings- en ontwikkelingsartikelen;
– diverse verpakkingsmiddelen;
– eenvoudige onderwijsmiddelen;
– geneeskundige dienstgoederen.

Klasse III-goederen Brandstoffen, oliën en smeermiddelen, niet voor 
luchtvaartuigen.

Klasse IIIa-goederen Brandstoffen, oliën en smeermiddelen voor 
luchtvaartuigen.

Klasse IV-goederen In principe dezelfde goederen als Klasse II-goederen, 
maar in tegenstelling tot deze goederen worden Klasse 
IV-goederen tijdelijk aan een eenheid toegewezen:

– boven de in de autorisatiestaten vermelde 
hoeveelheden; c.q.

– zonder dat zij in de autorisatiestaten zijn vermeld.
Tot de Klasse IV-goederen behoren ook:

– veldversterkingsmaterieel;
– constructie- en wegenbouwmaterieel.

Klasse V-goederen – Munitie van alle kalibers;
– niet aan wapens gerelateerde munitie 

(handgranaten, mijnen, springmiddelen, 
chemische strijdmiddelen);

– artikelen voor het gebruik van bovengenoemde 
goederen (wurgtangen, ontstekingstoestellen, 
slagmoerklemmen enz.)

Laadplaats Een locatie, inrichting of gebied, waar vervoermiddelen 
worden geladen.

Logistiek Het vaststellen van het beleid en de uitvoering ervan voor
het verkrijgen van, het ter beschikking stellen en het 
instandhouden van de materiële middelen en diensten 
die de eenheden behoeven om hun taak te kunnen 
uitvoeren. Toelichting: de logistiek omvat:

– materieelvoorziening
– geneeskundige verzorging
– verkeer en vervoer
– infrastructuur
– overige materiële dienstverleningen.

Logistiek concept Deel van het operationeel concept waarin wordt 
vastgesteld hoe het toekomstig operationeel optreden 
logistiek wordt ondersteund.
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Logistieke organisatie De samenstelling en de groepering van de logistieke 
eenheden en installaties en de daaraan gerelateerde 
klantenbindingen.

Manuren Een bij planning en calculatie gebruikte norm, waarbij een
arbeidsprestatie wordt aangegeven die door een 
werknemer per uur kan worden gerealiseerd.

Materieel Goederen, waarin door de Krijgsmacht wordt voorzien, 
exclusief publicaties.

Materieel logistiek proces Proces gericht op het voorzien en in stand houden van 
materiële middelen en de daarbij behorende logistieke 
middelen met als doel een zo groot mogelijke 
gevechtskracht onder alle omstandigheden alsmede het 
afvoeren van die middelen. Het materieel logistiek proces
kent de deelprocessen 'voorzien in', 'instandhouden' en 
'afvoeren'.

Materieelbeleid De wijze waarop en de middelen waarmee de materieel 
logistieke functie in de Koninklijke Landmacht wordt 
vervuld met inbegrip van gestelde prioriteiten en 
planning (tijdschaal).

Materieelbestand Sortering van KL-materieel naar type of soort.

Materieeldienst Het verzorgingssysteem, waarbinnen eenheden of 
organisaties belast zijn met de materieelvoorziening van 
alle materieeldienstgoederen.

Materieelverzorging Het complex van handelingen voor de bevoorrading met, 
alsmede het onderhoud en afvoer van goederen.

Matrixorganisatie Organisatie ontstaan door de functioneel gerichte 
verticale en productgerichte horizontale 
samenwerkingsverbanden. Doelstelling van deze 
organisatievorm is een geïntegreerd defensiebeleid te 
voeren waarop de politieke leiding voldoende greep 
heeft.

Mobilisabele eenheid Een eenheid, die reeds in tijd van vrede in de organisatie 
van de Koninklijke Landmacht is opgenomen, maar pas 
bij mobilisatie daadwerkelijk wordt gevuld met personeel 
en materieel en vervolgens beschikbaar wordt gesteld 
aan een operationele commandant.

Mobilisatie Het op voet van oorlog brengen van de krijgsmacht. 
Hierbij wordt onder meer reserve- en dienstplichtig 
personeel met groot verlof onder de wapenen geroepen.

Mobilisatiecomplex Een magazijn of complex van magazijnen waar organieke 
uitrusting en voorraden van mobilisabele eenheden en in 
uitzonderingsgevallen van mobilisabele aanvullingen en 
kleinverlofeenheden in opslag worden gehouden.

Modificatie Een geautoriseerde, als regel door een hersteleenheid 
uitgevoerde, constructiewijziging aan materieel, met het 
doel de operationele bruikbaarheid, de veiligheid, de 
betrouwbaarheid of de onderhoudbaarheid blijvend te 
verbeteren.
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Nationale sector (NS) Het deel van het bevelsressort van de Bevelhebber der 
Landstrijdkrachten dat in beginsel - ook in oorlogstijd - 
volledig onder nationale verantwoordelijkheid blijft.

Oefenmijn Een replica van een type mijn die dezelfde 
karakteristieken en hetzelfde gewicht heeft. De replica's 
zijn zo samengesteld, dat ze roken of knallen om 
detonatie te imiteren.

Onder administratief bevel Een bevelsverhouding, waarbij de commandant 
verantwoordelijk is voor de interne verzorging en 
administratieve aangelegenheden van de onder zijn bevel
staande, c.q. gestelde eenheden en bevoegd is terzake 
bevelen te geven.

Onder functioneel bevel Een bij een afzonderlijke instructie geregelde 
bevelsverhouding, waarbij een commandant, c.q. een 
functionaris de bevoegdheid is toegekend om (een) niet 
onder zijn bevel staande eenheid/eenheden of 
functionarissen in die eenheden opdrachten en/of 
richtlijnen te geven voor de uitvoering van een bepaalde 
taak.

Onder operationeel bevel Een bevelsverhouding, waarbij de commandant 
verantwoordelijk is voor de operationele taak van de 
onder zijn bevel staande c.q. gestelde eenheid/eenheden 
en bevoegd is terzake bevelen te geven.

Onderdeel Elk deel van een organiek samengestelde eenheid dat een
vaste samenstelling heeft. Ook kan het woord gebruikt 
worden als synoniem voor 'eenheid' en wordt het ook 
gebruikt als uitdrukking voor een deel van een voertuig.

Onderdeelsonderhoud Het onderhoud dat door een gebruikende eenheid dient 
te worden verricht aan de bij die eenheid ingedeelde 
goederen; omvat 1e en 2e echelons onderhoud.

Onderhoud Het algemene begrip voor aanduiding van alle 
handelingen die aan en ten behoeve van goederen en 
programmatuur moet worden verricht, om deze in 
gebruiksgerede staat te houden of te brengen. 
Toelichting:

1. Het omvat dus naast de handelingen aan de 
goederen tevens het organiseren van deze 
handelingen.

2. De 'bruikbare' staat van goederen wordt bepaald 
door:
– de technische gesteldheid;
– de compleetheid;
– de reinheid.

Organieke behoefte De hoeveelheid goederen en/of personen waarover een 
gebruikende eenheid bij voortduring dient te beschikken 
op grond van de voor deze eenheid geldende 
autorisatiestaten.

Overslag Alle handelingen nodig om goederen van het ene 
vervoermiddel naar het andere vervoermiddel over te 
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brengen, dan wel van een vervoermiddel in een 
(tijdelijk/e) opslagmiddel/-ruimte of omgekeerd, met het 
doel het vervoer van die goederen voort te zetten.

Overtollig materieel Materieel, waaraan bij een onderdeel of binnen de 
Koninklijke Landmacht geen behoefte meer bestaat.

Periodiek onderhoud Onderhoud dat met een zekere regelmaat dient te 
worden verricht.

Persoonlijke standaarduitrusting 
(PSU)

De verzameling van militaire kleding en 
uitrustingsstukken waarover een militair persoonlijk moet
beschikken.

Preventief onderhoud Het deel van het onderhoud dat erop gericht is defecten 
en een onaanvaardbare teruggang in de hoedanigheid 
van het technische systeem te voorkomen.

Reservedeel Een artikel bestemd voor de vervanging van een deel van 
een uitrustingsstuk.

Revisie Het onderhoud van goederen dat vergaande of algehele 
demontage vereist, alsmede het verrichten van 
handelingen die nodig zijn om een nieuwe 
gebruiksperiode zonder bovenmatig onderhoud te 
kunnen overbruggen.

Saldo-locatie administratie Administratie ten behoeve van de financiële 
verantwoording van voorraden in depots en 
herstelwerkplaatsen.

Tactisch Militair Technische 
(TMT-)eisen

De beschrijving van de eigenschappen waaraan het 
desbetreffende uitrustingsstuk minimaal c.q. bij voorkeur 
moet voldoen.

Tweede (2e echelons onderhoud Dat deel van het onderdeelsonderhoud dat wordt/moet 
worden verricht door het daartoe in de organisatie 
opgenomen personeel.

Verzamelplaats Een inrichting waar (een aantal van) de volgende taken 
worden verricht: ontvangst, identificatie, classificatie, 
onderhoud, demilitarisering, afstoting, sloop, splitsing, 
en/of terugspreiding en/of afvoer van ingeleverde, 
onbeheerd aangetroffen en buitgemaakte goederen.

Verzorging Het geheel van activiteiten gericht op het beschikbaar 
stellen, het beheer, de zorg voor en het op peil houden 
van het personeel en de materiële middelen van 
eenheden, om deze in staat te stellen hun taak uit te 
voeren. (Zie ook: logistiek, materieelverzorging.

Verzorgingsdirectief Door de Bevelhebber der Landstrijdkrachten uitgegeven 
instructie met als doel aanwijzingen c.q. aanvullingen te 
geven op de uitvoering van logistieke handelingen, voor 
zover deze dienen af te wijken van het in de voorschriften 
geformuleerde beleid.

Verzorgingseenheid Eenheid, die voorziet in de behoefte van verzorging van 
alle eenheden. Hier onder vallen ook 
materieeldiensteenheden en de Explosieven 
Opruimingsdienst.
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Verzorgingsinstructie Uitvoeringsbepalingen, gebaseerd op goedgekeurde 
materieelvoorschriften voor uitwerking en/of praktische 
aanwijzingen. Toelichting: verzorgingsinstructies worden 
uitgegeven door de Bevelhebber der Landstrijdkrachten, 
Directeur Materieel Koninklijke Landmacht en 
aangewezen commandanten.

VGVK Verzameling van gemeenschappelijke verordeningen van 
de Krijgsmacht.

Vierde (4e) echelonsonderhoud Het operationele onderhoud vallend onder de 
verantwoordelijkheid van de Bevelhebber der 
Landstrijdkrachten, waarvoor binnen het operationele 
commando geen capaciteit - vanwege tijdgebrek of om 
economische redenen - aanwezig is en/of onderhoud dat 
vanwege aard, omvang, benodigde gereedschappen en 
testapparatuur, niet binnen de door het operationele 
commando gestelde tijd kan worden hersteld.

Vijfde (5e) echelonsonderhoud Het onderhoud dat een levensduurverlengend karakter 
heeft, planmatig van opzet is en seriematig wordt 
uitgevoerd. Ook basisonderhoud genoemd.

Vuursteun De steun, die door wapens die met indirecte richting 
vuren en/of door het uitvoeren van luchtaanvallen, wordt 
gegeven aan manoeuvre-eenheden.

Waadvermogen De mogelijkheid van een voertuig, al dan niet uitgerust 
met een ingebouwde waterdichtheid, om met zijn wielen 
of rupsbanden in contact met de grond, een waterloop 
tot de aangegeven diepte (uitgedrukt in meters) te 
overwinnen, zonder gebruik van een speciale uitrusting 
en/of bijzondere handelingen van de chauffeur of 
bemanning.

Werkplaats Een daartoe ingerichte locatie bestemd om ter plaatse 
daarvan onderhouds- en herstelhandelingen te verrichten
aan defect materieel.

Zelfstandige aanschaffing De aanschaffing van goederen door daartoe gemachtigde 
commandanten.
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