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Beschrijving van het archief

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
Naam archiefblok:
Ministerie van Defensie, Contactbureau Vredesmachten en voorganger [1968-1990], Nederlandse
Detachement UNIFIL [1979-1984], Opleidingsdetachement Libanon [1984-1986]
Periode:
1968-1990
merendeel 1979-1990
Archiefbloknummer:
D119
Omvang:
33.40 meter; 675 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Verder zijn er stukken aanwezig in de Engelse,
Franse en Arabische taal.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. De collectie bevat ook kaarten en
fotonegatieven. Verder zijn ook aanwezig stukken die zijn opgemaakt op thermisch papier.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Nederlands detachement UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), 1979-1985
Ministerie van Defensie, Directie Voorlichting (DV)
Ministerie van Defensie, Directie Voorlichting (DV): Contactbureau UNIFIL (CBU), 1979-1982
Ministerie van Defensie, Directie Voorlichting (DV): Projectbureau Voorlichting Libanon, 1979-1982
Ministerie van Defensie, Directie Voorlichting (DV): Contactbureau Vredesmachten (CBV), 19821990
Opleidingsdetachement Libanon (ODL), 1984-1986
44 Pantserinfanteriebataljon 'Johan Willem Friso' (44 Painfbat)
Frans bataljon dat deelnam aan UNIFIL
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De opgenomen archiefbescheiden hebben betrekking op de Nederlandse deelname aan
vredesoperaties van de Verenigde Naties, met name die in Libanon (UNIFIL, 1979-1990) en, in
mindere mate, die in de Sinaï-woestijn tussen Israël en Egypte (MFO, 1982-1995) en in Namibië
(UNTAG, 1989-1990). De stukken van het Opleidingsdetachement belichten de operationele
voorbereiding; die van het Nederlandse detachement (Dutchbatt, later Dutchcoy) de operationele
uitvoering. Het archief van de Directie Voorlichting en de onder haar werkzame contactbureaus
behandelt voornamelijk de berichtgeving over de vredesmissies in het algemeen, en meer in het
bijzonder de contacten van de uitgezonden manschappen met het 'thuisfront'.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A).
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. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het
gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit
nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.
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, Contactbureau Vredesmachten en
voorganger [1968-1990], Nederlandse Detachement UNIFIL [1979-1984], Opleidingsdetachement
Libanon [1984-1986], nummer toegang 2.13.213, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, Def / UNIFIL, MFO, UNTAG, 2.13.213, inv.nr. ...
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
1. Nederlands Detachement UNIFIL

1. NEDERLANDS DETACHEMENT UNIFIL
In 1975 was in Libanon een burgeroorlog uitgebroken. 1 Die oorlog was het resultaat van interne
spanningen en conflicten. De moslimbevolking was ontevreden over de sociaal-economische
bevoorrechte positie van de maronitisch-christelijke elite. Er bestond bovendien veel verzet tegen
de strakke religieuze verzuiling in de Libanese maatschappij en in het politieke bestel. De
maronieten ten slotte waren beducht voor de zich langzamerhand als een 'staat in een staat'
gedragende Palestijnse (gewapende) groeperingen.
Na een jaar oorlog had het Libanese overheidsapparaat volledig opgehouden te bestaan. Onder
druk van de Arabische Liga kwam er in oktober 1976 een voorlopig einde aan de burgeroorlog in
Libanon. Een merendeels uit Syrische troepen bestaande Arabische Afschrikkingsmacht moest de
bewegingsvrijheid van de Palestine Liberation Organization (PLO) beperken en haar onderwerpen
aan de Libanese wetten. Israël dreigde echter te zullen ingrijpen als de Syrische troepen een van
oost naar west lopende denkbeeldige lijn ter hoogte van de havenstad Sidon zouden
overschrijden. Hierdoor was Syrië niet in staat het gezag van de Libanese regering in het zuiden
van het land te herstellen. Hier kwamen de spanningen tussen de door Israël gesteunde
christelijke milities (maronieten) enerzijds en de PLO, moslimfundamentalistische en linkse
groeperingen anderzijds regelmatig tot uitbarsting. Het gezagsvacuüm stelde de PLO in staat
vanuit haar bases in Zuid-Libanon aanslagen op Israëlisch grondgebied uit te voeren. Een
bijzonder bloedige aanval op 11 maart 1978 was voor Israël aanleiding in de nacht van 14 op 15
maart het Libanese grondgebied tot aan de rivier de Litani te bezetten.
In reactie op deze bezetting tekende de Libanese regering protest aan bij de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties (VN). De leden van die raad maakten zich niet alleen zorgen over de situatie in
Libanon, maar nog veel meer over de mogelijkheid van escalatie in een regionaal conflict, namelijk
een oorlog tussen Syrië en Israël, en een mondiaal conflict, want Israël werd gesteund door de
Verenigde Staten en Syrië door de Sovjet-Unie. Op 19 maart 1978 gaf de Veiligheidsraad zijn
goedkeuring aan het Amerikaanse voorstel om in het zuiden van Libanon een interimtroepenmacht te stationeren om de terugtrekking van de Israëlische troepen doorgang te laten
vinden, de internationale vrede en veiligheid te herstellen en de Libanese regering te helpen
opnieuw haar gezag in het gebied te vestigen. Dit voorstel ging de geschiedenis in als resolutie
425. Op dezelfde dag schreef secretaris-generaal Kurt Waldheim in opdracht van de raad een
rapport over de implementatie van UNIFIL. Waldheim noemde in zijn rapport inzake de uitvoering
van resolutie 425 in de terms of reference nog twee specifieke taken van UNIFIL, namelijk het zo
veel mogelijk voorkomen van hervatting van gevechtshandelingen en het verzekeren dat het
operatiegebied niet gebruikt wordt voor vijandelijkheden van welke aard dan ook. Kort daarop
nam de raad resolutie 426 aan, waarin het rapport werd goedgekeurd. Ten aanzien van de rules of
engagement gold dat de vredesmacht alleen geweld mocht gebruiken voor zelfverdediging en als
de uitvoering van het mandaat daadwerkelijk in gevaar kwam. UNIFIL diende zich te onthouden
van inmenging in binnenlandse aangelegenheden.
1

Voor de beschrijving van de geschiedenis van de Nederlandse militaire deelname aan UNIFIL in de periode 19791985 is gebruik gemaakt van: Rijksarchiefdienst PIVOT, Te land, ter zee en in de lucht. Een institutioneel
onderzoek naar taken en handelingen op het beleidsterrein militaire operatiën van het ministerie van Defensie
en voorgangers, 1945-1993 ('s-Gravenhage 1998) 220; Christ Klep en Richard van Gils, Van Korea tot Kosovo. De
Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945 (Den Haag 1999) 204-213; Ben Schoenmaker en
Herman Rozenbeek (red.), Vredesmacht in Libanon. De Nederlandse deelname aan UNIFIL 1979-1985
(Amsterdam 2004).
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In december 1978 polste Waldheim of Nederland bereid was om een pantserinfanteriebataljon
beschikbaar te stellen aan UNIFIL, omdat Iran en Frankrijk hun bataljons wilden terugtrekken. In
een brief van de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van 12 januari 1979 aan de Tweede
Kamer deelden zij mee dat zij besloten hadden positief te reageren op een nog informeel verzoek
van de VN om op zo kort mogelijke termijn troepen beschikbaar te stellen voor UNIFIL. Op 18
januari kwam het officiële verzoek en een dag later werd het door Nederland ingewilligd.
Het Nederlands Detachement UNIFIL werd per 15 maart 1979 ingesteld met het oog op het leveren
van een bijdrage aan de vervulling van de taken van UNIFIL. De krijgsmachtsonderdelen die de
troepen leverden waren de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Koninklijke Landmacht (KL).
Het leeuwendeel van de troepen werd gedurende de hele missie (1979-1985) door de KL geleverd
met het 44 Pantserinfanteriebataljon (44 Painfbat). De troepen van de KMar (Brigade Libanon)
werd onder bevel geplaatst van 44 Painfbat. 2 Het Nederlandse UNIFIL-detachement werd in
Libanon respectievelijk Dutchbatt (1979-1983) en Dutchcoy (1983-1985) genoemd.
Op 25 februari 1979 vertrok een voordetachement naar Libanon. De kwartiermakers volgden twee
dagen later. Op 10 maart vertrok de hoofdmacht van de eerste lichting. In de avond van 14 maart
nam Dutchbatt het operatiegebied van het vertrekkende Franse UNIFIL-bataljon over. Op 15 maart
was Dutchbatt officieel operationeel.
De primaire taak van Dutchbatt was het bezetten, bewaken en beveiligen van het toegewezen
bataljonsvak. Dit moest worden bereikt door -vooral met observatieposten, roadblocks en
patrouilles- infiltraties in de Unifil-zone te voorkomen van met name de Israel Defence Forces
(IDF), majoor Haddads De Facto Forces (DFF) en de PLO.
In het kader van de bewakingstaak probeerde Dutchbatt mogelijke infiltratieroutes, zoals de
noord-zuid lopende Wadi an Nafkhah, af te sluiten. Het bemannen van enkele bovenposten in het
gebied van majoor Haddad moest vooral de DFF afschrikken. Daarnaast onderhield Dutchbatt zo
intensief mogelijke contacten met alle betrokken partijen en de lokale bevolking.
UNIFIL beschikte niet over een organieke reserve, wel over ad hoc samengestelde Force Main
Reserves (FMR). Als mobiele en gepantserde eenheid leverde Dutchbatt steeds een belangrijke
bijdrage aan de FMR. Deze bijdrage bestond uit een commandogroep en -indien nodig- twee
pantserinfanteriepelotons. Met zijn zware wapens kon Dutchbatt op aanvraag snel vuursteun
geven wanneer zich bij de andere Unifil-bataljons incidenten voordeden. Vanaf februari 1980
leverde Dutchbatt overigens ook nog bij toerbeurt een wachtdetachement van een
pelotonsgrootte voor de begeleiding van eventuele konvooien via de kustweg en voor de kazerne
in Tyrus.
De ministerraad besloot op 22 juni 1983 de bijdrage aan UNIFIL per 19 oktober 1983 te beëindigen,
omdat UNIFIL - zeker na de Israëlische invasie in 1982 - zijn taken niet naar behoren kon uitvoeren.
Ook het gevaar van botsingen met Israëlische militairen en door Israël gesteunde Libanese
burgerwachten werd te groot geacht. Onder zware internationale druk van de VN, een aantal
Arabische landen en vooral de Amerikanen, kwam de ministerraad op het laatste moment (30
september 1983) terug op zijn beslissing UNIFIL de rug toe te keren. De bijdrage aan UNIFIL werd
op kleinere schaal voortgezet met een infanteriecompagnie (Dutch Infantry Company: Dutchcoy).
Dutchcoy vervulde op kleinere schaal dezelfde taken als Dutchbatt. De Nederlandse regering
besloot op 4 oktober 1985 alsnog het Nederlandse aandeel in UNIFIL volledig terug te trekken.
Dutchcoy droeg op 17 oktober 1985 haar verantwoordelijkheden over aan Nepbatt (Nepal) en
Fijibatt (Fiji).
2

Ministerie van Defensie (MvD), afdeling Semi-Statische Archiefdiensten (SSA), Collectie UNIFIL, MFO en UNTAG,
inv.nr. 163.
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2. Directie Voorlichting

2. DIRECTIE VOORLICHTING
Het kabinetsbesluit om deel te nemen aan UNIFIL werd o.a. door politici, journalisten, militaire
vakbonden en belangenverenigingen, dienstplichtigen en hun ouders kritisch ontvangen. Zowel in
de Tweede Kamer als daarbuiten werd er gedebatteerd over het ontbreken van een openbaar
debat voorafgaand aan het kabinetsbesluit en de al of niet gedwongen deelname van
dienstplichtigen. 3
Het parlement probeerde invloed uit te oefenen op het uitzendbeleid door begin februari een
aantal inzetcriteria te formuleren. De Nederlandse VN-militairen zouden in Zuid-Libanon blijven
zolang de Veiligheidsraad dat nodig achtte, zolang ze hun taken behoorlijk konden vervullen,
zolang geen open oorlog in het gebied uitbrak, zolang de agressie zich niet tegen de VN'ers richtte
en zolang het Nederlandse detachement het vertrouwen van de lokale partijen behield. Verder
nam de Kamer op 6 februari een motie aan, waarin werd gesteld dat de regering voortaan alleen
besluiten mag nemen over de deelname door Nederland aan vredesoperaties na overleg met het
parlement. De regering kon zowel met de criteria als de motie instemmen.
De al of niet gedwongen deelname van dienstplichtigen hield de gemoederen in Nederland goed
bezig. Weliswaar had ongeveer de helft van de ruim 500 dienstplichtigen van 44 Painfbat een VNbereidheidverklaring getekend, maar veel van hen realiseerden zich nauwelijks wat dat inhield.
Het waren veelal jongens uit het noorden van het land die zich voor Zuidlaren hadden opgegeven,
omdat dat dicht bij huis lag. Journalisten en het in een inderhaast opgerichte Comité van
Verontruste Ouders (voortaan: comité) brachten naar voren dat de jonge en onervaren
dienstplichtigen niet tegen de gevaarlijke VN-opdracht in Libanon opgewassen zouden zijn. UNIFIL
had tot dan toe al vijftien doden en 174 gewonden moeten incasseren.
De belangrijkste eis van het comité was dat de uitzending voor dienstplichtigen op basis van
vrijwilligheid moest geschieden, ongeacht of de dienstplichtigen ooit die bereidheidverklaring
hadden ondertekend. Hierin werd het comité gesteund door de Vereniging van Dienstplichtige
Militairen (voortaan: VVDM) en de Algemene Vereniging van Nederlandse Militairen (voortaan:
AVNM). Defensie liet er echter geen misverstand over bestaan dat zij weliswaar zoveel mogelijk
van vrijwilligers gebruik wilde maken, maar dat zij, wanneer nodig, militairen zou dwingen naar
Libanon te gaan. Dat gold ook voor dienstplichtigen, ongeacht of zij die bereidverklaring hadden
ondertekend.
Defensie, de VVDM en de AVNM kwamen elk met verschillende cijfers over het aantal weigeringen
onder dienstplichtigen om uitgezonden te worden, respectievelijk een weigeringpercentage van 10
(Defensie), 50 (VVDM) en 66 (AVNM) procent. Uiteindelijk dienden 300 dienstplichtigen van 44
Painfbat een rekest in om niet te worden uitgezonden. Daarvan moesten er 120 man tegen hun wil
met het eerste bataljon mee naar Libanon. Hoewel er voldoende vrijwilligers elders uit de
landmacht beschikbaar waren, hield de landmacht voet bij stuk. Het eerste bataljon moest
namelijk als een ingespeelde eenheid vertrekken.
De VVDM vocht de rechtmatigheid van de verplichte uitzending van de 120 dienstplichtigen aan via
een kort geding bij de Haagse Arrondissementbank. Die wees eind februari 1979 de vorderingen
van de VVDM af. De vereniging besloot daarop in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof in Den
Haag. Dit hof stelde op 9 augustus 1979 - toen Dutchbatt al bijna een half jaar in Libanon
opereerde - de regering alsnog in het ongelijk. Deze uitspraak leverde voor de regering echter geen
problemen op, omdat er steeds voldoende vrijwilligers zich aanmeldden voor de latere lichtingen.

3

Klep en Van Gils, Van Korea tot Kosovo, 70-75; Schoenmaker en Rozenbeek, Vredesmacht in Libanon, 85-113.
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Het comité bleek een minder geharnaste dwarsligger dan de VVDM. Defensieminister Scholten
wist de ouders met een aantal toezeggingen dusdanig gerust te stellen dat zij hun verzet spontaan
staakten, ondanks dat hun allergrootste bezwaar, namelijk de onvrijwillige uitzending van
dienstplichtigen, in eerste instantie niet was weggenomen. Scholten beloofde o.a. een
contactbureau op te richten waar familieleden te allen tijde telefonisch inlichtingen konden
inwinnen over de lotgevallen van de militairen.
Op 19 februari 1979 werd het Contactbureau UNIFIL (CBU) ingesteld voor de duur van het verblijf
van het Nederlandse detachement in Libanon en had als primaire taak het onderhouden van
contacten met het detachement in Libanon en met de familie en derden die de belangen
behartigen van het betrokken personeel. Dit bureau was ondergebracht bij de Directie Voorlichting
(DV). Naast het contactbureau beschikte de DV ook over het Projektbureau Voorlichting Libanon.
Het projectbureau was belast met de productie van voorlichtingsmateriaal.
Het CBU en hoogstwaarschijnlijk ook het projectbureau werden met de militaire deelname aan
MFO in maart 1982 omgedoopt tot het Contactbureau Vredesmachten (CBV). Het CBV fungeerde
als een schakel tussen uitgezonden militairen en het thuisfront. In de periode tussen 1982-1990
voerde het CBV deze taak uit in het kader van de vredesoperaties UNIFIL, MFO en UNTAG.
In de periode tussen 1990-2009 moet het CBV zijn opgegaan in de thuisfrontafdelingen van de
krijgsmachtsonderdelen.
3. Opleidingsdetachement Libanon, 1984-1986

3. OPLEIDINGSDETACHEMENT LIBANON, 1984-1986
Aanvankelijk wilde het kabinet Dutchcoy voor zes maanden in Libanon houden. Toen het kabinet
in september 1983 besloot om toch langer te blijven, werd er een nieuwe opleiding opgericht voor
dienstplichtigen, namelijk het Opleidingsdetachement Libanon (ODL). Het ODL ging op 13 februari
1984 open en was gehuisvest in het Prinses Irenekamp te Veldhoven. De Nederlandse regering
besloot in oktober 1985 de militaire deelname aan UNIFIL te beëindigen. Het ODL werd in mei
1986 opgeheven. 4
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
1. Nederlands Detachement UNIFIL

1. NEDERLANDS DETACHEMENT UNIFIL
In de periode 1979-1983 werden er archiefbestanddelen overgeplaatst van Dutchbatt naar de
Sectie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht (SGMKL). Het ging om stukken die
Dutchbatt niet meer nodig had bij de uitvoering van haar vredestaken. Het overgrote deel van de
bestanddelen werd in april 1983 in een houten kist met een omvang van 110x105x115 cm en een
gewicht van ruim 300 kilo overgeplaatst van Dutchbatt naar de SGMKL. In juni 1983 besloot de
Nederlandse regering om Dutchbatt per 19 oktober terug te trekken. In de periode augustusseptember 1983 werd het archief van Dutchbatt in gedeeltes overgeplaatst van de SGMKL naar het
toenmalige Centraal Archievendepot (CAD). In augustus 1983 werd het grootste gedeelte van het
betreffende archief van de SGMKL overgeplaatst naar het CAD. Toen ontving het CAD van de
SGMKL o.a. die betreffende 300 kilo zware kist met archiefbestanddelen. Daarna heeft het CAD
diverse malen van de SGMKL enveloppen (grote dozen) ontvangen met archiefbestanddelen. Bij
het CAD werden de stukken op volgorde van ontvangst van de deelleveringen overgepakt in
archiefdozen, waarbij de dozen werden voorzien van stickers met vermelding van de aard en
eventueel ordening van de stukken en het doosnummer. 5

4
5

Schoenmaker en Rozenbeek, Vredesmacht in Libanon, 384-385.
MvD, SSA, afdeling Beheer, mapnr. 221.
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Op 20 februari 1984 werd een deel van het persoonsarchief van Dutchbatt van het 42
Pantserinfanteriebrigade (42 Painfbrig) overgeplaatst naar het CAD. Deze archiefbestanddelen
waren door Dutchcoy abusievelijk naar 42 Painfbrig gestuurd. 6
Op 19 maart 1986 werd er met het archief van het ODL ook stukken ingeleverd die door de Brigade
Libanon waren opgemaakt van incidenten/ ongevallen over de jaren 1984-1985. Waarschijnlijk
ging het om afgedwaalde stukken van Dutchcoy, want deze stukken werden als apart archief
behandeld bij het CAD. 7
2. Directie Voorlichting

2. DIRECTIE VOORLICHTING
De archiefbescheiden van de DV betreffende de deelname door de Nederlandse krijgsmacht aan
de vredesoperaties UNIFIL, MFO en UNTAG zijn afkomstig uit wat bij de afdeling SSA bekend staat
als de 'keldercollectie'. 8
In 2005 moesten de archiefruimtes in de kelder van het E-gebouw van het ministerie van Defensie
aan de Kalvermarkt in Den Haag worden ontruimd, omdat deze niet meer voldeden. Tijdens een
inspectie werd bij vele archiefblokken schimmel aangetoond. Besloten werd een eenmalige quick
scan uit te voeren teneinde een selectie aan te brengen volgens vigerende selectielijsten in te
bewaren en te vernietigen bescheiden. Te bewaren archiefbescheiden zouden via een omweg
worden overgeplaatst naar het toenmalige CAD. Via een omweg, want eerst diende de schimmel
te worden bestraald om zodoende de materiële staat van de archiefbescheiden weer op orde te
krijgen en verdere besmetting te voorkomen.
Omdat de verscheidene archiefblokken in een partij zouden worden bestraald en overgeplaatst,
was het noodzakelijk de toegankelijkheid van de onderhavige archiefblokken te waarborgen.
Daartoe werden alle ruggen van de te bewaren archiefdozen digitaal gefotografeerd zodat de
aldus vastgelegde informatie in latere instantie kan fungeren als tijdelijke toegang op de
bescheiden.
Tijdens de bewerking in 2009-2010 is er geen rapport inzake de bestraling van de archiefblokken
aangetroffen, maar is er wel correspondentie tussen Defensie en het bedrijf DocumentenWacht
aangetroffen.
3. Opleidingsdetachement Libanon

3. OPLEIDINGSDETACHEMENT LIBANON
Op 19 maart 1986 werd het archief van het ODL over de jaren 1984-1986 door een korporaal van
het Pantserinfanterie Rijopleidingscentrum (PIROC) ingeleverd bij het CAD. Het ingeleverde archief
was onvolledig: de geheime en zeer geheime stukken ontbraken. 9
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

6
7
8
9

MvD, SSA, afdeling Beheer, mapnr. 221.
MvD, SSA, afdeling Beheer, mapnr. 909.
MvD, SSA, afdeling Beheer, map 'Keldercollectie'.
MvD, SSA, afdeling Beheer, mapnr. 909.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
1. Nederlands Detachement UNIFIL

1. NEDERLANDS DETACHEMENT UNIFIL
Voor de bewerking in 2009-2010 heeft er al selectie plaatsgevonden in dit archief. In 1982 en 1983
zijn in Libanon (Haris) gerubriceerde stukken van de verzorgingscompagnie over de jaren 19681983 (inclusief stukken die 44 Painfbat in 1979 naar Libanon heeft meegenomen) vernietigd op
grond van het bepaalde in de vernietigingslijst VS 2-1112 van de KL 10 en mondelinge opdrachten.
De stukken werden vernietigd door ze eerst te verbranden en daarna te verpulveren. Het gedeelte
van het persoonsarchief dat in 1984 onder beheer kwam van het CAD, is tijdens de bewerking niet
meer aangetroffen. Dat gedeelte is hoogst waarschijnlijk in 1993 vernietigd op grond van de
selectielijst VS 2-1112 van de KL. 11In 1995 zijn de stukken die door de Brigade Libanon zijn
opgemaakt van incidenten/ ongevallen over de jaren 1984-1985 op grond van de Lijst van het
Ministerie van Defensie, 1987 en de vernietigingslijst VS 2-1112 van de KL vernietigd. 12
Tijdens de bewerking zijn de stukken die de neerslag vormen van de voorbereiding van, de
deelname aan en afronding daarvan door de Nederlandse krijgsmacht aan de vredesoperatie
UNIFIL bewaard op grond handeling 263 (BSD 263, Staatscourantnummer 113, 2005) uit de
selectielijst operatiën.
Stukken inzake militairen die zijn uitgezonden welke volgens diverse criteria uit de selectielijst
militair personeel niet voor blijvende bewaring in aanmerking komen, zijn op grond van de grote
cultuurhistorische waarde van deze stukken uitgezonderd van vernietiging op basis van artikel 5e
van het Archiefbesluit 1995.
Het overgrote deel van de stukken van politionele aard is op grond van basisselectiedocument
beleidsterrein militaire operatiën handeling 132 verwijderd en vernietigd. In dit
basisselectiedocument wordt rekening gehouden met de uitwerking van artikel 14 van de Wet
politiegegevens (Wpg).
Het betreft processen-verbaal van zaken die niet direct met de uitvoering van de vredestaken zelf
te maken hebben, zoals vermissing of diefstal van persoonlijke- en diensteigendommen van
militairen en verkeersongelukken met alleen materiële schade. De stukken die wel direct met de
uitvoering van de vredestaken zelf te maken hebben, zijn vanwege hun grote cultuurhistorische
waarde uitgezonderd van vernietiging op grond van het vierde lid van artikel 14 van de Wpg. Dit
geldt ook voor de processen-verbaal van zaken die betrekking hebben op militairen die zijn
uitgezonden, behoudens de gevallen waarin militairen verdacht worden van het plegen van
strafbare feiten (dit vanwege redenen van privacy).
Er zijn enige stukken van personele en operationele aard die niet direct met de uitvoering van de
vredestaken zelf te maken hebben op grond van de selectielijsten organisatie rijksdienst en
operatiën verwijderd en vernietigd.
Dubbele stukken, voor zover deze zijn aangetroffen, zijn op grond van de in 1987 vastgestelde Lijst
van te vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Defensie verwijderd en vernietigd.
10
11
12

Zie voor de inhoud van deze selectielijst: J. C.D. de l' Ecluse, Inventaris van het archief van de Generale Staf, Staf
van de bevelhebber der landstrijdkrachten, later Landmachtstaf, Staf van de bevelhebber der Landstrijdkrachten,
(1969) 1973-1979 (1980), inv.nr. 49.
MvD, SSA, afdeling Beheer, mapnr. 221.
MvD, SSA, afdeling Beheer, mapnr. 909.

2.13.213

Def / UNIFIL, MFO, UNTAG

13

2. Directie Voorlichting

2. DIRECTIE VOORLICHTING
Tijdens de bewerking zijn de telex- en codeberichten inzake correspondentie tussen het Ministerie
van Buitenlandse zaken en derden met betrekking tot de deelname aan MFO niet aangetroffen. De
agenda die als een nadere toegang op die stukken fungeert, is bewaard, omdat deze van nut kan
zijn bij het vinden van die stukken in andere archiefbestanden.
Stukken betreffende het geven van interne voorlichting aan personeel en zijn familie over de aard
en tijdsduur van vredesoperaties zijn op grond van de selectielijst operatiën bewaard.
De volgende stukken zijn verwijderd en vernietigd:
– Concepten van voorlichtingsmateriaal op grond van de selectielijst operatiën. Concepten
zijn uitgezonderd van vernietiging in die gevallen waar geen eindproducten zijn
aangetroffen.
– Stukken betreffende het beantwoorden van vragen van het algemeen publiek, waaronder
verzoeken van scholieren om informatie over de deelname aan UNIFIL met het oog op het
schrijven van werkstukken, op grond van de selectielijst operatiën.
– Stukken van administratieve aard, zoals bestelformulieren, op grond van de selectielijst
organisatie rijksdienst.
– Dubbele stukken, voor zover deze zijn aangetroffen, op grond van de Lijst van te
vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Defensie, 1987.
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De onderhavige collectie is in de periode 2009-2010 bewerkt. Het doel van de bewerking is
overdracht van de collectie in goede, geordende en toegankelijke staat aan het Nationaal Archief
(NA).
Deze collectie is afgebakend op proces. Dit houdt in dat deze collectie archiefbescheiden bevat die
de neerslag vormen van de voorbereiding van, de deelname aan en afronding daarvan door de
Nederlandse krijgsmacht aan de vredesoperatie UNIFIL en processen die daaraan gerelateerd zijn,
zoals het geven van voorlichting over die deelname.
Er is gekozen voor een collectie, omdat het handig is voor gebruikers om informatie rond de
deelname door de Nederlandse krijgsmacht aan UNIFIL in een verzameling te kunnen vinden.
De opgenomen archiefbescheiden hebben hoofdzakelijk betrekking op de deelname aan UNIFIL
met betrekking tot de periode waarin Dutchbatt (1979-1983) operationeel was in Libanon. Tijdens
de bewerking zijn er amper bescheiden aangetroffen die opgemaakt en ontvangen zijn door
Dutchcoy (1983-1985).
Tijdens de bewerking van het archief van Dutchbatt zijn er operationele stukken over de jaren 1978
en 1979 aangetroffen van het Franse bataljon. Deze zijn als gedeponeerde archiefbescheiden bij
het betreffende archief opgenomen. Ook zijn er een aantal bescheiden van 44 Painfbat als
gedeponeerde stukken bij het archief opgenomen. Het leeuwendeel van de troepen van het
Nederlandse UNIFIL-detachement werd zowel in 1979-1983 als 1983-1985 door deze eenheid
geleverd. 44 Painfbat had bij haar vertrek in 1979 bestanddelen over de jaren 1968-1979 uit haar
archief meegenomen naar Libanon. 13

13

MvD, SSA, afdeling Beheer, mapnr. 221.
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Daarnaast bevat de collectie een bescheiden aantal stukken die betrekking hebben op de
deelname door de Nederlandse krijgsmacht aan de vredesoperaties MFO en UNTAG. Het gaat
hoofdzakelijk om bescheiden die opgemaakt en ontvangen zijn door het CBV van de DV. Deze
bescheiden zijn in de collectie opgenomen, omdat het CBV in het kader van de deelname van de
Nederlandse krijgsmacht aan de vredesoperaties UNIFIL, MFO en UNTAG dezelfde taken
uitvoerde. Tijdens de bewerking is geen archief aangetroffen van de uitgezonden detachementen.
Aangezien het CBV en de DV in een hiërarchische relatie tot elkaar staan en in deze collectie zowel
bescheiden van het CBV als de DV zijn opgenomen, is besloten om de DV als de archiefvormer te
beschouwen (deze staat hoger in de hiërarchie) en geen onderscheid te maken tussen de stukken
van het CBV en de DV.
Het Dutchbatt-archief bestaat voor een groot deel uit (stukken, zoals rapporten inzake de door
dutchbatt en de UNIFIL-troepen uitgevoerde operaties, die opgemaakt en ontvangen zijn in de
uiterlijke vorm van) telegrammen, waarbij de telegramberichten met nietjes vastgehecht zijn aan
de berichtenformulieren. Het overgrote deel van de telegramberichten en berichtenformulieren
bevatten echter geen metadata waaruit opgemaakt kan worden dat een bepaald telegrambericht
bij een bepaald berichtenformulier hoort. Om de context van deze stukken te bewaren, is besloten
om de (ontvangen en opgemaakte stukken in de uiterlijke vorm van) telegrammen niet te
ontnieten.
Deze collectie bevat bijzonder materiaal. Het betreft kaarten en fotonegatieven. Deze stukken
hebben de hoogste inventarisnummers gekregen, maar zijn in de logische ordening van de
collectie geplaatst onder de rubrieken waar ze onder vallen.
Deze collectie bevat stukken die zijn opgemaakt op thermisch papier. Het is bekend dat de
duurzaamheid van thermisch papier zeer kort is. Tijdens de bewerking zijn van een deel van de
bescheiden van Dutchbatt die op thermisch papier opgemaakt zijn kopieën gemaakt. Het
oorspronkelijke thermische stuk en de kopie zijn bij elkaar opgelegd. Op de betreffende kopie is
met een stempel de markering "kopie" aangebracht om aan te geven dat het hier een kopie van
het origineel betreft. Voor de archiefbescheiden van de DV die op thermisch papier zijn
opgemaakt, is dit tijdens de bewerking niet gedaan. In het archief van het ODL zijn tijdens de
bewerking geen stukken aangetroffen die op thermisch papier zijn opgemaakt.
Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
1. Nederlands Detachement UNIFIL

1. NEDERLANDS DETACHEMENT UNIFIL
Bij aanvang van de bewerking werd een grotendeels serieel en deels volgens het agendastelsel
geordend archief aangetroffen. Tijdens de bewerking bleek dat de oude orde van het archief is
verstoord. Er zijn stukken uit het ene bestanddeel afgedwaald naar andere bestanddelen. Dit is
onder meer geconstateerd in de serie situatierapporten. Voor een deel van deze rapporten is op
grond van de inschrijfkenmerken van de stukken en inschrijfmiddelen met zekerheid te zeggen dat
deze oorspronkelijk onderdeel hebben uitgemaakt van de serie ingekomen en minuten van
uitgaande stukken betreffende deelname aan UNIFIL. Ook is een deel van de stukken dat
onderdeel heeft uitgemaakt van de serie ingekomen en minuten van uitgaande stukken
betreffende uitgezonden militairen afgedwaald naar de serie van stukken betreffende de plaatsing
van militairen bij eenheden (in deze serie zijn ook stukken opgelegd die onderdeel hebben
uitgemaakt van de serie ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende deelname aan
UNIFIL) en waarschijnlijk ook naar de serie van stukken betreffende uitgezonden militairen. Om
redenen van efficiëntie is de bij aanvang van de bewerking aangetroffen ordening gehandhaafd.

2.13.213

Def / UNIFIL, MFO, UNTAG

15

2. Directie Voorlichting

2. DIRECTIE VOORLICHTING
Het overgrote deel van de bescheiden van de DV is opgemaakt of ontvangen door het CBV. Tijdens
de bewerking bleek dat de oude orde van het archief van de CBV is verstoord. Dit is onder meer
geconstateerd in de plaatsingsbeschikkingen en de serie van stukken betreffende rotatie. Op basis
van de inschrijfkenmerken en een deel van de inschrijfmiddelen kan opgemaakt worden dat de
stukken oorspronkelijk een serie vormden. Tijdens de bewerking is de oude orde niet hersteld.
3. Opleidingsdetachement Libanon

3. OPLEIDINGSDETACHEMENT LIBANON
Bij aanvang van de bewerking was de serie ingekomen stukken betreffende cursisten van het ODL
geordend op registratienummer van de militairen. Tijdens de bewerking zijn deze stukken
abusievelijk herordend op datum. Voor de rest is de tijdens de bewerking aangetroffen ordening
gehandhaafd.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN
ARCHIEFBESTANDDELEN
A Archief van het Nederlands detachement UNIFIL en de daarbij gedeponeerde archiefbescheiden, 1968, 1974-1978) 1979-1984

A.1 Stukken van algemene aard

A.1.1 Toegangen

A ARCHIEF VAN HET NEDERLANDS DETACHEMENT UNIFIL EN DE DAARBIJ
GEDEPONEERDE ARCHIEFBESCHEIDEN, 1968, 1974-1978) 1979-1984
A.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
A.1.1 TOEGANGEN

1-10

Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, met hiaat.
1979-1983

10 delen

Zie inv.nrs. 29-80.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-13

1979 januari 12 - 1980 februari 7, nrs. 1-84 en 1-1288
1980 februari 8 - juli 17, nrs. 1289-4872
1980 juli 17 - oktober 23, nrs. 4873-6765
1980 oktober 23 - 1981 januari 20, nrs. 6766-8489
1981 januari 20 - april 8, nrs. 8490-9882
1981 april 9 - juli 27, nrs. 9883-11793
1981 juli 28 - november 17, nrs. 11794-13504
1981 november 17 - 1982 februari 3, nrs. 13505-14147
1982 september 10 - december 31, nrs. 3501-4866
1983 januari 1 - juni 14, nrs. 5001-6639

Agenda's van ingekomen en uitgaande gerubriceerde stukken.
1980-1982

3 delen

Zie inv.nrs. 21 - 28.

11
12
13
14

1980 juli - 1981 januari 7, nrs. 309-350 (geheim) en nrs. 310-507
(confidentieel)
1981 januari 1 - 1982 mei 27, nrs. 508-1080
1982 mei 28 - december, nrs. 1081-1284

Agenda van bataljonsorders.
1980-1983

1 katern

Deze agenda vormt een nadere toegang op een deel van de stukken onder de inv.nrs. 17-18.
A.1.2 Regelgeving

A.1.2 REGELGEVING
15

Ingekomen force commander's directives.
1978-1983

1 pak

Met gedeponeerde stukken.

16
17-18

Vaste orders.
1979-1980

1 pak

Bataljonsorders, met bijlagen, met hiaat.
1979, 1981-1983

2 pakken

De agenda onder inventarisnummer 14 fungeert als nadere toegang op een deel van deze stukken.

17

1979, 1981-1982
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1983

Compagniesorders.
1983

1 omslag

A.1.3 Correspondentie

A.1.3 CORRESPONDENTIE
20-28

Ingekomen en minuten van uitgaande gerubriceerde stukken, met hiaten.
1979-1983
7 pakken en 2 omslagen
De agenda's onder de inv.nrs. 11-13 fungeren als nadere toegang op de stukken onder de inv.nrs. 2027. Voor de stukken onder inv.nr. 28 is geen nadere toegang beschikbaar.

20-23

Confidentieel, 1979-1980

24

20
1979, nrs. 1-21, 1 omslag
21
1980, nrs. 23-158
22
1980, nrs. 159-298
23
1980, nrs. 301-507
Geheim, 1979-1980, 1 omslag

25-28

Geheim en confidentieel, 1981-1983
4 pakken
25
26
27
28

29-80

3 pakken en 1 omslag

1981, nrs. 510-678
1981, nrs. 681-914
1982, nrs. 917-1284
1983, nrs. 1286-1554

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, met hiaten.
1979-1982
51 pakken en 1 omslag
Zie inv.nrs. 1-10 en inv.nrs. 146-151. Zie ook de inleiding onder 'Ordening van het archief'. De stukken
onder inv.nr. 29 hebben betrekking op de voorbereiding van de uitzending van Dutchbatt naar
Libanon.

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1979, nrs. 1-66, 1 omslag
1979, nrs. 1-245
1979, nrs. 246-539
1979, nrs. 541-769
1980, nrs. 770-953
1980, nrs. 954-1154
1980, nrs. 1155-1357
1980, nrs. 1358-1608
1980, nrs. 1609-1973
1980, nrs. 1974-3427
1980, nrs. 3428-3872
1980, nrs. 3873-4216
1980, nrs. 4217-4522
1980, nrs. 4523-4979
1980, nrs. 4980-5221
1980, nrs. 5222-5489
1980, nrs. 5490-5832
1980, nrs. 5833-6073
1980, nrs. 6074-6364
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81-94

1980, nrs. 6366-6645
1980, nrs. 6646-6995
1980, nrs. 7001-7069
1980, nrs. 7070-7300
1980, nrs. 7301-7527
1980, nrs. 7528-7756
1980, nrs. 7759-8182
1981, nrs. 8183-8396
1981, nrs. 8398-8606
1981, nrs. 8607-8823
1981, nrs. 8828-8899
1981, nrs. 9000-9300
1981, nrs. 9302-9621
1981, nrs. 9624-10000
1981, nrs. 10001-10330
1981, nrs. 10331-10600
1981, nrs. 10601-10962
1981, nrs. 10964-11315
1981, nrs. 11316-11657
1981, nrs. 11658-12804
1981, nrs. 12805-13215
1981, nrs. 13216-13642
1981, nrs. 13643-13892
1981, nrs. 13894-14147
1982, nrs. 16-565
1982, nrs. 572-1254
1982, nrs. 1257-1843
1982, nrs. 1854-2521
1982, nrs. 2530-3277
1982, nrs. 3278-3998
1982, nrs. 4002-4297
1982, nrs. 4301-4640
1982, nrs. 4641-4865

Stukken betreffende berichtenverkeer inzake deelname aan UNIFIL, met hiaat,
1979-1980, 1982-1983 14 pakken
81
1979 maart-april
82
1979 mei
83
1979 juni
84
1979 juli
85
1979 augustus
86
1979 september
87
1979 oktober
88
1979 november
89
1979 december
90
1980
91
1982 januari-september
92
1982 oktober-november
93
1983 januari-april

19
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1983 mei-oktober

A.1.4 OVERLEG
95-103

A.2 Stukken van bijzondere aard

A.2.1 Organisatie

Stukken betreffende vergaderingen.
1979-1983
4 pakken, 4 omslagen en 1 katern
95
Van de staf en van de ondercommandanten, 1979-1980
96
Van de militairy information officers (inlichtingenofficieren), 19791982
97
Van de operations officers, 1979-1983
98
Van het Informeel Overleg Libanon, met bijlagen, 1981, 1 katern
99
Van Secondvergaderingen, 1981-1982, 1 omslag
100
Van het Bataljonsoverlegorgaan, 1981-1983, 1 omslag
101
Van de grote staf en ondercommandanten en van de
ondercommandanten, 1981-1983
102
Van het Compagnies Overleg Orgaan, 1981-1983, 1 omslag
103
Van de plaatsvervangende compagniecommandanten, 1983, 1
omslag
A.2 STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
A.2.1 ORGANISATIE

104

Stukken betreffende de organisatie van Nederlandse UNIFIL-detachement.
1982-1984

1 pak

A.2.2 Personeel

A.2.2 PERSONEEL
105

Stukken betreffende de opleiding van militairen inzake de bediening van
radarapparatuur.
1978, 1982

1 omslag

Met gedeponeerd stuk

106

Stukken betreffende voorschriften, reglementen en aanwijzingen.
1979-1981

107-109

Appellijsten.
1979-1981
107
108
109

110-122

1 pak
3 pakken

1979
1980
1981

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende uitgezonden militairen.
1979-1981
13 pakken
Zie inv.nrs. 123-128, 146-151, en 152-159. Zie ook de inleiding onder 'Ordening van het archief'.

110

1979 maart - augustus, nrs. 10 - 502
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2055

111
112

1979 september-december, nrs. 503 - 768
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2055

1980 januari - maart
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

113

1980 april - juni
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114

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

1980 juli - augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

115
116

1980 september - oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

1980 november - december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2057

117
118

1981 januari - februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2057

1981 maart - april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2057

119
120

1981 mei - juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2057

1981 juli - augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2057

121
122

1981 september - oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2057

1981 november - december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2057

123-128

Agenda's van ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende
uitgezonden militairen,
1979-1982

6 delen

Zie inv.nrs. 110-122.

123
124
125
126
127
128

1979 - 1980 februari 6
1980 februari 8 -1981 januari 26
1981 januari 26 - oktober 15
1981 oktober 16 - 1982 januari 3
1982 januari 3 - oktober 4
1982 oktober 5 - december 31

129

Nominal rolls, appellijsten in de Engelse taal.
1979-1983

130-134

Lijsten met mutaties van persoonsgegevens.
1979-1983
130
1979 - 1980, 1 omslag
131
1981, januari-juni
132
1981, juli-december
133
1982
134
1983

135-137

Staten met voordrachten inzake functietoewijzingen,
1980-1983
135
1980, 1 omslag
136
1981
137
1983

138-139

Telecomberichten inzake rotatie.
1980-1983
138
1980-1981
139
1982-1983

1 pak
4 pakken en 1 omslag

2 pakken en 1 omslag

2 pakken

22
140-141

142-145

146-151
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Stukken betreffende rotatie.
1981-1983
140
1981
141
1982-1983
Staten betreffende de personeelssterkte.
1981-1983
142
1981 januari - juni
143
1981 juli - december
144
1982
145
1983
Stukken betreffende de plaatsing van militairen bij eenheden.
1981-1983

2.13.213

2 pakken

4 pakken

6 pakken

Een deel van deze stukken hebben oorspronkelijk behoord tot de series van de stukken onder de
inv.nrs. 29-80 en inv.nrs. 110-122. Zie de inleiding onder 'Ordening van het archief'.

146
147
148
149
150
151
152-159

1981 januari - april
1981 mei - augustus
1981 september - december
1982
1983 januari - maart
1983 april - september

Stukken betreffende uitgezonden militairen.
1982-1983

8 pakken

Wellicht hebben deze stukken oorspronkelijk behoord tot de serie van de stukken onder inv.nrs. 110122. Zie de inleiding onder 'Ordening van het archief'.

152
153
154
155
156
157
158
159

Reg.nrs. 21.01.01 - 43.12.31
Reg.nrs. 44.01.03 - 55.12.04
Reg.nrs. 56.07-04 - 60.11.24
Reg.nrs. 60.12.02 - 62.05.27
Reg.nrs. 62.06.02 - 63.05.26
Reg.nrs. 63.06.02 - 63.12.24
Reg.nrs. 64.01.01 - 64.04.16
Reg.nrs. 64.05.17 - 65.04.30

160

Lijsten inzake functietoewijzingen.
1983

161

Stukken betreffende het Libanonfonds.
1983

A.2.3 Operationeel

1 pak
1 omslag

A.2.3 OPERATIONEEL
162

Zeer geheime stukken betreffende de evacuatie van Dutchbatt in geval van
terugtrekking uit Libanon.
1979
1 omslag

163-168, 665-670
Stukken betreffende richtlijnen voor het uitvoeren van operaties.
1979-1983
5 omslagen, 6 affichemappen en 1 pak

2.13.213
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163-168, 665-668
Operatieplannen- en bevelen, 1979-1983
5 omslagen, 4 affichemappen en 1 pak
Zie inv.nr. 667-668.

163

Operatiebevel nummer 20 van de bevelhebber van de
landstrijdkrachten, 1979

164, 665

Van Dutchbatt, met bijlagen, 1979-1983
164
Operatiebevelen, 1 pak
665
Bijlagen, in de vorm van kaarten , 1
affichemap

165, 666

Van de Stafstafcompagnie, met bijlagen, 1980
165
Operatiebevel
666
Bijlagen, in de vorm van kaarten, 1
affichemap

166, 667

Operatiebevel nummer 1-80 inzake deployment of
UNIFIL, met bijlagen, 1980, 1982
In de Engelse taal.

166
667

167
168, 668

669-670

Operatiebevel
Bijlagen, in de vorm van kaarten, 1
affichemap
Van de Charliecompagnie, 1980-1981
Van de Pantserondersteuningscompagnie, met
bijlagen, 1981-1982
168
Operatievevelen
668
Bijlagen, in de vorm van kaarten, 1
affichemap

Stafkaarten, 1979-1983
2 affichemappen
Gebruikt bij bovenstaande operatiebevelen.

669
670
169-186

Bestanddeel 1
Bestanddeel 2

Log sheets, dagstaten met gegevens inzake uitgevoerde operaties.
1979-1983
17 pakken en 1 omslag
169
1979 maart - augustus
170
1979 september - december
171
1980 januari - maart
172
1980 april - juni
173
1980 juli - september
174
1980 oktober - december
175
1981 januari - februari
176
1981 maart - april
177
1981 mei - juni
178
1981 juli - augustus
179
1981 september - oktober
180
1981 november

24
181
182
183
184
185
186
187-238
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1982
1983 januari - februari
1983 maart - april
1983 mei - juni
1983 juli - augustus
1983 september, 1 omslag

Rapporten inzake uitgevoerde operaties.
1979-1983
187-199

45 pakken en 7 omslagen

Ingekomen en uitgaande summaries, rapporten op hoofdlijnen,
1979-1983
9 pakken en 4 omslagen
187
Wekelijks uitgaande information/ intelligence
summaries, samenvattende informatie- en
inlichtingenrapporten, 1979-1980, 1 omslag
188
Maandelijks ingekomen information/ intelligence
summaries, 1979-1981, 1 omslag
189-197

198
199

Dagelijks uitgaande summary of incidents,
samenvattingen van incidenten, 1979-1983

9 pakken

189
1979
190
1980
191
1981, januari - mei
192
1981, juni - november
193
1982, augustus - oktober
194
1982, november - december
195
1983, januari - maart
196
1983, april - juni
197
1983, juli - september
Tweewekelijks uitgaande information / intelligence
summaries, 1981, 1 omslag
Maandelijks uitgaande information / intelligence
summaries, 1981, 1 omslag

200-205

Sitreps/ situation reports, situatierapporten inzake de dagelijkse
toestand in het operatiegebied van Dutchbatt op hoofdlijnen, 19791983
6 pakken
200
1979
201
1980
202
1981 december - 1982 juni
203
1982 juli - november
204
1983 januari - april
205
1983 mei - augustus

206-209

Shootreps/ shoot reports, rapporten inzake waarnemingen van
gevallen schoten buiten een zone van 25 meter rond Dutchbattopstellingen, 1979-1983
4 pakken

2.13.213
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210
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206
1979
207
1980
208
1981
209
1982-1983
Firing close reports, rapporten inzake waarnemingen van gevallen
schoten en scherven binnen een zone van 25 meter rond Dutchbattopstellingen en door schoten en scherven getroffen Dutchbattopstellingen, 1979-1983, 1 pak

211-218

Overflightreps/ overflight reports, vluchtrapporten inzake
waarnemingen van overschrijdingen van de Israëlisch-Libanese
grens door vliegtuigen, 1979-1983
7 pakken en 1 omslag
211
1979, 1 omslag
212
1980
213
1981 januari - maart
214
1981 april - juni
215
1981 juli - november
216
1982
217
1983 januari - mei
218
1983 juni - september

219-226

Vireps/ violation reports inzake waarnemingen van overschrijdingen
van de Armistice Demarcation Line (bestandslijn) tussen Israël en
Libanon door militairen en voertuigen, Israëlische militairen en
voertuigen binnen Libanon en Libanese militairen en voertuigen
binnen Israël, 1980-1981
8 pakken
219
1980
220
1981 januari - februari
221
1981 maart - april
222
1981 mei - juni
223
1981 juli - augustus
224
1981 september
225
1981 oktober
226
1981 november

227-231

Increps/ incident reports, incidentenrapporten inzake waarnemingen
van feitelijke of potentiële schendingen van de vrede, 1980-1983
3 pakken en 2 omslagen
227
1980, 1 omslag
228
1981
229
1982, 1 omslag
230
1983 januari - mei
231
1983 juni - september

232-233

Rapporten inzake incidenten waarbij lokale burgers betrokken zijn,
1982-1983
2 pakken
232
1982
233
1983
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234-238

2.13.213

Verkeersrapporten inzake waarnemingen van Dutchbatt-post 7-1A
inzake gepasseerde voertuigen van de Israel Defence Forces, 19821983
5 pakken
234
1982 augustus - september
235
1982 oktober - december
236
1983 januari - maart
237
1983 april - juni
238
1983 juli - september

239-271

Stukken betreffende incidenten,
1979-1983
239
1979 maart - april
240
1979 mei - juni
241
1979 juli - augustus
242
1979 september -d ecember, 1 omslag
243
1980 januari - februari
244
1980 maart - april
245
1980 mei - juli
246
1980 september
247
1980 oktober - december
248
1981 maart - april
249
1981 mei - juni
250
1981 juli
251
1981 augustus
252
1981 september
253
1981 oktober
254
1981 november
255
1982 maart - mei
256
1982 juni
257
1982 juli
258
1982 augustus, 1 omslag
259
1982 september
260
1982 oktober
261
1982 november
262
1982 december
263
1983 januari
264
1983 februari
265
1983 maart
266
1983 april
267
1983 mei
268
1983 juni
269
1983 juli
270
1983 augustus
271
1983 september

272

Stukken betreffende besprekingen tussen Dutchbatt en de strijdende groeperingen,
1979-1983
1 pak

273

Stukken betreffende in beslag genomen wapens,

31 pakken en 2 omslagen

2.13.213
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1981-1983
274

1 omslag

Uitgaande en incidenteel ingekomen rapporten inzake gecontroleerde explosies,
1982-1983
1 omslag
In de Engelse taal.

275

Stukken betreffende de bouw van het weeshuis in Tibnin, C. 1980

276

Wachtconsignes,
1980-1983

1 pak

Stukken betreffende het Libanese vraagstuk,
1980-1983

1 pak

277

1 omslag

Met stukken in de Engelse en incidenteel Arabische taal.

278

Stukken betreffende het zorgdragen voor en deelnemen aan schietoefeningen door
de UNIFIL-troepen,
1981-1983
1 pak
In de Engelse taal.

279

Stukken betreffende deelname aan de Force Main Reserve van UNIFIL,
1982

1 omslag

In de Engelse taal.

280

Staten van strategische posities van UNIFIL-troepen,
1982

1 omslag

In de Engelse taal.

281

Stukken betreffende inspecties van pelotons, waarnemingsposten, checkpoints en
roadblocks,
1982
1 omslag

282, 671

Stukken betreffende aanwijzingen voor de oefening CEDAR, met bijlagen
1983
1 omslag en 1 envelop
282
Aanwijzingen
671
Bijlagen, in de vorm van kaarten

A.2.4 Politioneel

A.2.4 POLITIONEEL
283-285

Processen-verbaal,
1979-1982
283
1979
284

2 pakken en 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

1980
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

285

1981-1982, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2058

286

Jaarverslag van de Brigade Libanon van de Koninklijke Marechaussee, gedrukt,
1980
1 katern

287

Dossier inzake incidenten waarbij Ierse UNIFIL-militairen betrokken zijn,

28
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1981
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1 omslag

A.2.5 DOCUMENTATIE
288

Stukken betreffende VN-richtlijnen voor vredeseenheden, 1974, 1978, 1980 1 pak
Met gedeponeerde stukken.

289

Stukken betreffende de wapenuitrusting van de Warschaupactlanden,
c. 1979

1 omslag

Ook in de Engelse taal.

290

Stukken betreffende verzamelde documentatie inzake deelname aan UNIFIL,
1979-1982
1 omslag

291

Stukken betreffende de Libanese wet- en regelgeving inzake strafrecht, wapens en
telecommunicatie,
c. 1980
1 omslag
In de Arabische, Engelse en Franse taal.

A.3 Gedeponeerde archiefbescheiden van 44 Pantserinfanteriebataljon 'Johan Willem Friso'

A.3 GEDEPONEERDE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN 44 PANTSERINFANTERIEBATALJON
'JOHAN WILLEM FRISO'
292

Beoordelingsvoorschriften.
1968-1971

293

Stukken betreffende de beschikbaarstelling van 44 Pantserinfanteriebataljon voor
VN-taken.
1974, 1978-1979
1 omslag

294

Stukken betreffende de opleiding van militairen voor VN-taken.
1975-1976

1 omslag

1 omslag

295

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken.
1976-1977, 1979

1 pak

296

Ingekomen en minuten van uitgaande confidentiële stukken.
1978-1979

1 pak

A.4 Gedeponeerde archiefbescheiden van Frenchbatt

A.4 GEDEPONEERDE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN FRENCHBATT
297

Rapporten inzake uitgevoerde operaties.
1978-1979
In de Engelse en Franse taal.

1 pak

2.13.213
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B Archiefbescheiden van de Directie Voorlichting, (1978) 1979-1990

B ARCHIEFBESCHEIDEN VAN DE DIRECTIE VOORLICHTING, (1978) 1979-1990
Het merendeel van de stukken zijn opgemaakt en ontvangen door het Contactbureau
Vredesmachten.
B.1 Stukken van algemene aard

B.1.1 Toegangen

B.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
B.1.1 TOEGANGEN

298-299

Indicateurs.
1979-1982

2 pakken

Zie inv.nrs. 313, 314-354 en 355-359.

298
299
300-305

Van ingekomen en uitgaande correspondentie, 1979 - 1981
Van ingekomen berichten inzake deelname aan UNIFIL, 1981-1982

Agenda's.
1981-1985

3 pakken en 3 omslagen

Zie inv.nrs. 367-414.

300

Van uitgaande berichtenverkeer inzake deelname aan UNIFIL en
MFO, 1981-1984, 1 pak

301-303

Van berichtenverkeer tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken
en derden inzake deelname aan UNIFIL en MFO, afschriften, 19811985
2 omslagen en 1 pak
301
Inzake deelname aan UNIFIL, 1981-1983, 1 pak
302
Inzake deelname aan MFO, 1981-1983
303
Inzake ontwikkelingen in het Midden-Oosten,
inclusief deelname aan UNIFIL en MFO, 1984-1985
Van inkomend berichtenverkeer inzake deelname aan UNIFIL, 19821985, 1 pak
Van inkomend inzake deelname aan MFO, 1982-1985, 1 omslag

304
B.1.2 Correspondentie

305

B.1.2 CORRESPONDENTIE
306-307

Stukken betreffende deelname aan UNIFIL.
1979-1980
306
1979
307
1980, 1 omslag

308-312

Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken inzake deelname aan
UNIFIL.
1979-1982
5 pakken

1 pak en 1 omslag

Niet alle stukken zijn voorzien van een inschrijfnummer. Er zijn geen inschrijfmiddelen aangetroffen
voor deze stukken.

308
309
310
311
312
313-398

1979 januari-juni
1979 juli-december
1980
1981
1982

Stukken betreffende berichtenverkeer inzake deelname aan UNIFIL en MFO.
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1979-1984
313
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86 pakken
Tussen de commandant van de Nederlandse militairen in Libanon en
derden, afschriften, 1979-1981, 1 pak
Deze stukken zijn in de indicateurs onder inv.nrs. 298-299 geregistreerd onder
(databank)nummer 17.

314-354

Inkomend en uitgaand inzake deelname aan UNIFIL, 1979-1981
41 pakken
Onderstaande stukken zijn in de indicateurs onder inv.nrs. 298-299 geregistreerd
onder (databank)nummer 13.

314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353

1979 mei-juni, nrs. 674-850
1979 juni, nrs. 851-1044
1979 juli, nrs. 1045-1225
1979 juli, nrs 1226 - 1379
1979 augustus, nrs. 1380-1589
1979 september, nrs. 1590-1745
1979 september, nrs. 1746-1852
1979 oktober, nrs. 1853-1969
1979 oktober, nrs. 1970-2091
1979 november, nrs. 2092-4035
1979 november, nrs. 4036-4171
1979 december, nrs. 4172-4380
1979 december, nrs. 4381-4575
1980 januari, nrs. 4576 - 4710
1980 januari, 4711-4831
1980 februari, nrs. 4832 - 4960
1980 februari, 4961-5092
1980 maart, nrs. 5093 - 5218
1980 maart, nrs. 5219-5333
1980 april, nrs. 5334 -5430
1980 april, 5431-5540
1980 mei, nrs. 5541 - 5655
1980 mei, 5656-5759
1980 juni, nrs. 5760 - 5875
1980 juni, 5876-6004
1980 juli, nrs. 6006 - 6157
1980 juli, nrs. 6158 - 6333
1980 augustus, nrs. 6334 - 6500
1980 augustus, nrs. 6501 - 6615
1980 september, nrs. 6616 - 6765
1980 september, nrs. 6766 - 6883
1980 oktober, nrs. 6684 - 7020
1980 oktober, nrs. 7021 - 7114
1980 november, nrs. 7115 - 7220
1980 november, nrs. 7221 - 7323
1980 december, nrs. 7324 - 7443
1980 december, nrs. 7444 - 7597
1981 januari, nrs. 7598 - 7710
1981 januari, nrs. 7711 - 7809
1981 februari, nrs. 7810 - 7920
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354
355-366

31

1981 februari - maart, nrs. 7921 - 8030

Tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en derden inzake
deelname aan UNIFIL en MFO, afschriften, 1979-1984
12 pakken
De indicateurs onder inv.nrs. 298-299 vormen een nadere toegang op
onderstaande stukken onder inv.nrs. 355-359. Deze stukken zijn in de indicateurs
geregistreerd onder (databank)nummer 4. De agenda's onder inv.nrs. 301 en 303
vormen een nadere toegang op onderstaande stukken onder inv.nrs. 360-364 en
365-366.

355-364

Inzake deelname aan UNIFIL, 1979-1983
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

365-366

367-398

10 pakken
1979 januari-juli
1979 augustus-december
1980 januari-mei
1980 juni-december
1981 januari-april
1981 mei-december, nrs. 1-246
1982 januari-juli, nrs. 1-276
1982 augustus-december, nrs. 278-524
1983 januari-maart, nrs. 1-148
1983 april-september, nrs. 149-336

Inzake de ontwikkelingen in het Midden-Oosten,
inclusief deelname aan UNIFIL en MFO, 1984
2 pakken
365
1984, februari-april, nrs. 45-217
366
1984, mei-december, nrs. 218-399

nkomend inzake deelname aan UNIFIL, 1981-1982
32 pakken
Zie inv.nr. 300-305.

367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

1981 maart, nrs. 1-150
1981 april, nrs. 152-334
1981 mei, nrs. 335-551
1981 juni, nrs. 552-785
1981 juli, nrs. 786-997
1981 augustus, nrs. 998-1207
1981 september, nrs. 1209-1374
1981 oktober, nrs. 1375-1564
1981 november, nrs. 1565-1811
1981 december, nrs. 1812-2006
1982 januari, nrs. 2009-82/0201
1982 februari, nrs. 202-391
1982 maart, nrs. 392-612
1982 april, nrs. 0613-810
1982 mei, nrs. 811-1035
1982 juni, nrs. 1036-1289
1982 juli, nrs. 1297-1566
1982 augustus, nrs. 1567-2088

32
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399-412
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1982 september, nrs. 2090-2311
1982 oktober, nrs. 2312-2547
1982 november, nrs. 2549-2774
1982 december, nrs. 2775-2947
1983 januari, nrs. 1-195
1983 februari, nrs. 196-330
1983 maart, nrs. 331-507
1983 april, nrs. 508-679
1983 mei, nrs. 680-880
1983 juni, nrs. 881-1053
1983 juli, nrs. 1054-1255
1983 augustus, nrs. 1256-1437
1983 september, nrs. 1438-1616
1983 oktober, nrs. 1617-1829

Uitgaand inzake deelname aan UNIFIL en MFO,
1981-1983

11 pakken en 3 omslagen

Zie inv.nr. 300.

399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413-414

1981 maart, nrs. 1-68
1981 april, nrs. 69-143
1981 mei, nrs. 144-203
1981 juni - juli, nrs. 204-335
1981 augustus - september, nrs. 336-413
1981 oktober, 414-453, 1 omslag
1981 november, nrs. 454-504, 1 omslag
1981 december, 505-555, 1 omslag
1982 januari - februari, 1-93
1982 maart - april, nrs. 94-198
1982 mei - juni, nrs. 199-320
1982 juli - september, nrs. 321-442
1982 oktober - december, nrs. 443-537
1983 januari - juli, nrs. 1-164

Inkomend inzake deelname aan MFO, afschriften.
1982-1983

2 pakken

Zie inv.nr. 305.

413
414
415
B.1.3 Overleg

1982
1983

Telefoonnotities inzake deelname aan UNIFIL.
1982

1 omslag

B.1.3 OVERLEG
416

Verslagen van vergaderingen van de Interdepartementale Werkgroep Nederlandse
deelname aan UNIFIL.
1979
1 omslag

417

Ingekomen stukken betreffende vergaderingen van de Staf Ochtendblad.
1979-1981

1 pak

2.13.213
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419
B.2 Stukken van bijzondere aard

B.2.1 Deelname aan UNIFIL
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Ingekomen convocatie voor een vergadering van de Interdepartementale
Werkgroep MFO/SINAI, met bijlagen.
1983

33

1 stuk

Stukken betreffende vergaderingen van de Staf Ochtendblad inzake deelname aan
Namibië.
1989-1990
1 omslag
B.2 STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
B.2.1 DEELNAME AAN UNIFIL

B.2.1.1 Regelgeving

B.2.1.1 REGELGEVING
420

Stukken betreffende UNIFIL-procedures.
1978-1979

1 omslag

Met gedeponeerde stukken.
B.2.1.2 Organisatie

B.2.1.2 ORGANISATIE
421

Stukken betreffende de oprichting en reorganisatie van eenheden.
1979, 1982-1984

1 pak

B.2.1.3 Personeel

B.2.1.3 PERSONEEL
422

Stukken betreffende boekingen van retourvluchten Beiroet - Schiphol voor
uitgezonden militairen die met verlof naar Nederland gaan,
1979

1 pak

423

Stukken betreffende de uitzending van dienstplichtigen,
1979-1980

424

Stukken betreffende het hoofdstuk personeel van de Vaste Order Ochtendblad,
concept,
1979-1980
1 pak

425

Stukken betreffende gewonde militairen,
1979-1983

1 omslag

1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2059

426

Stukken betreffende door ongevallen omgekomen militairen,
1979-1983

427-433

Plaatsingsbeschikkingen, afschriften,
1979-1983
427
1979
428
1980 januari-juni
429
1980 juli-december
430
1981
431
1982 januari-juni

1 pak
7 pakken
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432
433
434-441

442-487

2.13.213

1982 juli-december
1983

Stukken betreffende rotatie, afschriften,
1979-1983
434
1979
435
1980 januari-augustus
436
1980 september-december
437
1981 januari-juni
438
1981 juli-december
439
1982, 1 omslag
440
1983 januari - mei
441
1983 juni - oktober
Stukken betreffende uitgezonden militairen,
1979-1986
442
A
443
Baal-Beel
444
Beem-Bie
445
Bik-Bol
446
Bom-Bra
447
Bre-Bruin
448
Bruins-Buyk
449
C
450
Daem-Dom
451
Don-Dyks
452
E
453
F
454
Gaag-Glyn
455
God-Gys
456
Haak-Haze
457
Heem-Heze
458
Hid-Hoog
459
Hor-Hyd
460
I
461
J
462
Kallen-Kirg
463
Kla-Koev
464
Kof-Kor
465
Kos-Kuyt
466
Laak-Leys
467
Lid-Luyk
468
Maas-Mei
469
Mek-Mink
470
Mob-Muts
471
N
472
O
473
Paan-Ploe
474
Poel-Quer
475
Raag-Ron

7 pakken en 1 omslag

46 pakken
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476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

Roo-Rys
Saar-Schol
Schon-Seen
Sel-Snoep
Sod-Steen
Steg-Syb
T
U
Vaes-Verl
Verm-Voer
Vog-Vyf
Waar-Zwir

488

Stukken betreffende de werving van personeel voor uitzending naar Libanon.
1980
1 omslag

489

Stukken betreffende de opleiding van militairen voor uitzending naar Libanon.
1980
1 omslag

490

Stukken betreffende de regeling en uitvoering inzake de uitreiking van de
herinneringsmedaille VN-vredesoperaties.
1980
1 omslag

491

Stukken betreffende vergaderingen inzake personeelsaangelegenheden met
betrekking tot Dutchbatt.
1980
1 omslag

492

Stukken betreffende het huwelijk van een dienstplichtig militair met een Libanese
vrouw.
1980
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

493

Stukken betreffende de opleiding van uit te zenden militairen inzake de bediening
van reproductiemachines.
1980-1981
1 omslag

494

Stukken betreffende gesneuvelde, gewonde en getraumatiseerde militairen.
1980-1981, 1983-1985

495

Lijsten van uitgezonden militairen.
1981

1 omslag

496

Stukken betreffende de uitreiking van de Prins Maurits-medaille.
1982

1 omslag

497

Blanco dankbetuiging vanwege deelname aan UNIFIL.
c. 1983

1 stuk

Stukken betreffende de uitreiking van de Wateler Vredesprijs.
1985-1986

1 pak

498

1 pak
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Stukken betreffende de UNIFIL-reünie.
1987

2.13.213

1 omslag

B.2.1.4 Operationeel

B.2.1.4 OPERATIONEEL
500

Stukken betreffende verslaglegging van de verkenningsmissie naar Libanon.
1979
1 omslag

501

Stukken betreffende het vertrek van de hoofdmacht naar Libanon.
1979

502

Stukken betreffende rang- en onderdeelonderscheidingen binnen de bij het
Libanese conflict betrokken groeperingen en de UNIFIL-troepen.
1979
1 omslag

1 omslag

Ook in de Engelse taal.

503

Stukken betreffende Radio Dutchbatt.
1979-1981

504

Stukken betreffende incidenten.
1979-1986

505

Stukken betreffende onderzoek naar het wadi al-Ayn-incident.
1980

1 omslag
1 pak
1 omslag

506

Stukken betreffende de terugtrekking van de Syrische troepenmacht uit Libanon.
1980
1 omslag

507

Uitgaande dagrapporten inzake de door Dutchbatt uitgevoerde operaties.
1980-1981
1 omslag

508

Ingekomen information/intelligence summaries inzake de politieke en militaire
ontwikkelingen in het Midden-Oosten.
1980-1982
1 pak

509

Brieven inzake de uitzending naar en de terugkeer uit Libanon van eenheden, met
bijlagen, 1980, 1983 1 omslag

510

Ingekomen information/intelligence summaries inzake de door Dutchbatt
uitgevoerde taken.
1981-1983

1 pak

511

Stukken betreffende de slechte staat van het materieel dat bij Dutchbatt gebruikt
wordt.
1982
1 omslag

512

Stukken betreffende het verzoek van de Libanese regering aan Nederland tot
deelname aan de multinationale vredesmacht in Beiroet.
1982
1 omslag

513

Stukken betreffende de dood van een Noorse UNIFIL-militair tijdens de Israëlische
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invasie.
1982
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1 omslag

Met cassetteband.

514

Stukken betreffende de verlenging van deelname aan UNIFIL.
1982-1985

1 pak

515

Stukken betreffende de terugtrekking van Dutchbatt.
1983

1 pak

516

Stukken betreffende de terugtrekking van Dutchcoy en daarmee de beëindiging van
deelname aan UNIFIL.
1984-1985
1 pak

517-521

Stukken betreffende de terugtrekking van de Israel Defence Forces uit Libanon.
1985
3 pakken en 2 omslagen
517
1985 januari
518
1985 februari, 1 omslag
519
1985 mei
520
1985 april, 1 omslag
521
1985 maart

B.2.1.5 Voorlichting

B.2.1.5 VOORLICHTING
522

Brochures inzake UNIFIL, de VN en VN-vredesoperaties.
1968, 1978-1980

1 pak

Met gedeponeerde stukken.

523

Troepen in Libanon, rapport inzake de publieke opinie over de uitzending naar
Libanon, gedrukt.
1979
1 deel

524

UNIFIL-brievenset.
c. 1979

525

Aantekening inzake het Comité van Verontruste Ouders.
c. 1979

526

Stukken betreffende enquêtes inzake deelname aan UNIFIL.
1979

527

Brochure van de Vereniging voor Dienstplichtige Militairen inzake
achtergrondinformatie over Libanon, gedrukt.
1979

1 omslag
1 stuk
1 omslag

1 katern

528

Libanon-geschriften, uitgave van de Vereniging voor Dienstplichtige Militairen
inzake de ervaringen van vrijwillig en onvrijwillig uitgezonden dienstplichtigen in
Libanon, gedrukt.
1979
1 omslag

529

Stukken betreffende de behandeling van de deelname aan UNIFIL in de media.
1979
1 pak
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530

Stukken betreffende gecompileerde berichtgeving inzake het Midden-Oosten.
1979
1 pak

531

Lijsten met teksten van diaseries, concept.
1979

1 omslag

532

Brochure Deel IV (Gezond blijven) uit de reeks Naar Libanon, concept.
c. 1979

1 omslag

533

Persberichten inzake deelname aan UNIFIL.
1979

534

1 pak

Stukken betreffende een compilatie van de door de Directie Voorlichting
uitgegeven voorlichtingsmateriaal inzake deelname aan UNIFIL.
1979

1 omslag

535

Stukken betreffende voorlichting rondom de deelname aan UNIFIL.
1979-1980

1 omslag

536

Stukken betreffende de vervaardiging van het boek Blauwe baretten door de Sectie
Militaire Geschiedenis.
1979-1981
1 omslag

537-538

Stukken betreffende de vervaardiging van films ten behoeve van de werving en
voorlichting van militairen voor uitzending naar Libanon.
1979-1981
2 pakken
537
24 uur Libanon, 1979
538
Diverse films, 1979-1981

539

Brieven van het Contactbureau UNIFIL aan de relaties van de uitgezonden
militairen.
1979-1982
1 omslag

540-546

Dubbel vier, weekblad van het Nederlandse VN-detachement in Libanon, gedrukt,
met hiaat.
1979-1983
7 omslagen
540
1979 maart 29 - september 13
541
1979 september 20 - 1980 maart 9
542
1980 maart 15 - september 6
543
1980 september 13 - 1981 maart 7
544
1981 maart 14 - 1982 maart 6
545
1982 maart 27 - 1983 april 16
546
1983 april 24 - oktober 20

547-550

Stukken betreffende bezoeken aan Dutchbatt.
1979-1985
2 pakken en 2 omslagen
547
Betreffende bezoekersregelingen, 1979-1982, 1 omslag
548-549

Betreffende bezoeken van militairen en politici, 1979-1985
548
1979-1981

2.13.213

550
551-558

549
1982-1985
Betreffende bezoeken van journalisten, 1984-1985, 1 omslag

Stukken betreffende verzamelde documentatie uit open bronnen.
1979-1987
4 pakken en 4 omslagen
551-554

555
556
557
558
559
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Inzake deelname aan UNIFIL, 1979-1986
4 pakken
551
1979-1980
552
1981
553
1982
554
1983-1986
Inzake het eerste jaar van de deelname aan UNIFIL, 1980, 1 omslag
Inzake de optredens van de meidengroep Babe voor de uitgezonden
militairen, 1980, 1 omslag
Inzake geslachtsziekten onder Nederlandse militairen in Libanon,
1980, 1984, 1 omslag
Inzake het libanonsyndroom, 1984, 1986-1987, 1 omslag

Brochure voor journalisten betreffende de Israel Defence Forces en het Israëlische
veiligheidsvraagstuk, afdruk.
1980
1 stuk
In de Engelse taal.

560

Stukken betreffende hulp aan het weeshuis in Tibnin.
1980

561

Peterbanier, blad van een uitgezonden militair als parodie op de Achterbanier,
gedrukt.
1980
1 katern

672-675

Fotonegatieven, met contactafdrukken.
1980-1982
3 pakken en 1 omslag
672
Ten behoeve van de productie van Dubbel vier, 1980-1981, 1 omslag
673-675

1 omslag

Ten behoeve van de productie van voorlichtingsmateriaal, 19801982
3 pakken
673
1980
674
1981
675
1982

562

Waar ooievaars vallen, manuscript inzake de ervaringen van een tolk bij Dutchbatt,
afdruk.
c. 1983
1 stuk

563

Handleiding financiële aangelegenheden voor militairen van Dutchcoy, concept
1984
1 omslag

564

Stukken betreffende de toekenning van de Prijs voor de Nederlandse
Dagbladjournalistiek aan een Volkskrant-correspondent.
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1984
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1 omslag

565

Stukken betreffende de onthulling van het UNIFIL-monument in Zuidlaren.
1984
1 omslag

566

Stukken betreffende het Libanese vraagstuk.
1984-1985

567

Voor u thuis, brochure voor de uitgezonden militairen en hun familie, gedrukt.
1984-1985
1 omslag

1 pak

B.2.2 Deelname aan MFO

B.2.2 DEELNAME AAN MFO
568

Stukken betreffende deelname aan MFO.
1979-1987

569

Stukken betreffende regelingen voor het postvervoer van en naar uitgezonden
militairen in de Sinaï.
1979, 1982, 1984
1 omslag

570

Blanco dankbetuigingen vanwege deelname aan MFO.
c. 1981

1 pak

1 omslag

571

Qualified Desert Rat, blanco getuigschrift inzake deelname aan de survival training
in de Sinaï-woestijn.
c. 1981
1 stuk

572

MFO-vignetten.
c. 1981

573

Katoenen draagtassen met het logo van het Nederlandse MFO-detachement.
c. 1981
1 omslag

574-588

Sinfo, periodiek met informatie over de deelname aan MFO, concept.
1981-1982
15 omslagen
574-578

Betreffende gecompileerde berichtgeving, 1981-1982
574
575
576
577
578

579-588

1 omslag

5 omslagen
1981 oktober 21 - 1982 januari 28, nr. 1
1982 januari 29 - februari 4, nr. 2
1982 februari 5 - 25, nr. 3
1982 februari 23 - maart 12, nr. 4
1982 maart 13 - april 27, nr. 5

Betreffende bulletins, Z.j.
10 omslagen
579
580
581
582
583

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
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584
585
586
587
588
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Nr. 6
Nr. 7
Nr. 7a
Nr. 8
Extra editie

589

Stukken betreffende de tewerkstelling van vrouwelijke militairen in de Sinaï.
1982
1 omslag

590

Stukken betreffende de uitreiking van de herinneringsmedaille multinationale
vredesoperaties.
1982
1 omslag

591

Ingekomen brief van de Algemene Vereniging Nederlandse Militairen inzake de
uitzending van dienstplichtigen, met bijlagen.
1982
1 stuk

592

Stukken betreffende het vertrek van de eerste militairen naar de Sinaï.
1982

593

Stukken betreffende de overeenkomst tussen Israel en Nederland inzake de
immuniteit van Nederlandse MFO-militairen tijdens hun verlof in Israel.
1982
1 omslag

594

Stukken betreffende de behandeling van de deelname aan MFO in de Tweede
Kamer.
1982-1984
1 pak

595-598

Stukken betreffende uitgezonden militairen.
1982-1987
595
A-D
596
E-K
597
L-R
598
S-Z

599

Stukken betreffende bezoeken aan het Nederlandse detachement.
1982-1987

1 pak

600

Stukken betreffende berichtgeving inzake de deelname aan MFO.
1982-1988

1 pak

601

Stukken betreffende incidenten,
1983-1984

1 omslag

4 pakken

1 omslag

602

Annual Report of the Director General, Rome, Jaarrapporten inzake de MFO,
gedrukt.
1983-1985, 1987
1 omslag

603

Uitgaven inzake het twee- en driejarig bestaan van MFO, gedrukt.
1984-1985

1 omslag
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604

Stukken betreffende verlenging van deelname aan MFO.
1986

605

Stukken betreffende berichtgeving inzake de top tussen de Egyptische president
Mubarak en de Israëlische premier Peres.
1986
1 omslag

606

Lijsten van militairen en abonnees ten behoeve van de verzending van de
Achterbanier in het kader van de Sinaï-reünie.
1986

607
B.2.3 Deelname aan UNIFIL en MFO

1 omslag

1 pak

Voor u thuis, brochure voor de uitgezonden militairen en hun familie, gedrukt.
1986-1987
1 omslag
B.2.3 DEELNAME AAN UNIFIL EN MFO

608

Stukken betreffende deelname aan UNIFIL en MFO.
1982-1985

1 pak

609

Rapporten inzake uitgevoerde operaties in Libanon en de Sinai.
1982-1985

1 pak

610-614

B.2.4 Deelname aan UNTAG

Achterbanier, periodiek voor de Nederlandse militairen in Zuid-Libanon en de Sina?
en hun relaties in Nederland, concept en gedrukt.
1983-1987
5 omslagen
610
1983 jaargang 5
611
1984 jaargang 6
612
1985 jaargang 7
613
1986 jaargang 8
614
1987 jaargang 9
B.2.4 DEELNAME AAN UNTAG

615

Stukken betreffende verzamelde informatie uit open bronnen inzake Namibie.
1988-1989
1 pak

616

Stukken betreffende rotatie van militairen.
1989-1990

1 pak

Stukken betreffende berichtenverkeer inzake deelname aan UNTAG.
1989-1990

1 pak

617
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C ARCHIEF VAN HET OPLEIDINGSDETACHEMENT LIBANON, 1984-1986
618

Index.
1984-1986

1 kaartsysteem

Zie inv.nrs. 619-628.

---

Naamindex op de agenda's van ingekomen stukken betreffende cursisten van het
ODL.
1984 -1986
Zie inv.nr. 618.

---

Onderwerpindex op de agenda's van ingekomen en uitgaande stukken.
1984-1986
Zie inv.nr. 618.

---

Onderwerpindex op de agenda's van ingekomen confidentiële stukken en
ingekomen confidentiële telegrammen.
1984-1986
Zie inv.nr. 618.

619-628

Agenda's.
1984-1986

9 katernen en 1 deel

Zie inv.nrs. 618 en 629-662

619

620

Agenda van ingekomen confidentiële telegrammen, 1984-1985, 1
katern
Deze agenda vormt een nadere toegang op de stukken onder de inv.nrs 657.

Agenda van ingekomen confidentiële stukken, 1984-1986, 1 katern
Deze agenda vormt een nadere toegang op de stukken onder de inv.nrs 629-630.

621-623

Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1984 -1986
2 katernen en 1 deel
Deze agenda's vormen een nadere toegang op de stukken onder de inv.nrs.631646.

621
622
623
624-627

1984 februari 6 - 1984 mei 28
1984 mei 29 - 1985 januari 17
1985 januari 17 - 1986 januari 28, 1 deel

Agenda's van ingekomen stukken betreffende cursisten van het ODL,
1984-1986
4 katernen
Deze agenda's vormen een nadere toegang op de stukken onder de inv.nrs.647656.

628

624
1984 februari 6 - oktober 2
625
1984 oktober 2 - 1985 januari 9
626
1985 januari 9 - augustus 28
627
1985 september 4 - 1986 februari 7
Agenda van ingekomen ongerubriceerde telegrammen, 1984-1986, 1
katern
Deze agenda vormt een nadere toegang op de stukken onder inventarisnummers
658-662.

629-630

Ingekomen confidentiële stukken.
1984-1986

2 pakken
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De agenda onder inventarisnummer 620 vormt een nadere toegang op onderstaande stukken.

629
630
631-646

1984, nrs. 1-22 - 1985, nrs. 23-27
1985, nrs. 28-52 - 1986, nrs. 53-54

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken,
1984 -1986

16 pakken

De agenda's onder inventarisnummers 621-623 vormen een nadere toegang op onderstaande
stukken.

631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647-656

1984, nrs. 1 - 99
1984, nrs. 100 - 198
1984, nrs. 200 - 299
1984, nrs. 300 - 399
1984, nrs. 400-499
1984, nr. 500 - 605
1985, nrs. 606-699
1985, nrs. 700-799
1985, nrs. 800-899
1985, nrs. 900-939
1985, nrs. 941-999
1985, nrs. 1000-1045
1985, nrs. 1046-1099
1985, nrs. 1100-1199
1985, nrs. 1200-1299
1985, nrs. 1300-13, -1986, nrs. 1338-1346

Ingekomen stukken betreffende cursisten van het ODL.
1984 -1986

9 pakken en 1 omslag

De agenda's onder inventarisnummers 624-627 vormen een nadere toegang op deze stukken.

647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657-664

1984 februari - juni
1984 juli - september
1984 oktober
1984 november - december
1985 januari - april
1985 mei - juni
1985 juli - september
1985 oktober
1985 november - december
1986, 1 omslag

Ingekomen telegrammen.
1984-1986
657-661

5 pakken en 1 omslag

Ongerubriceerd, 1984-1986
5 pakken
De agenda onder inventarisnummer 628 vormt een nadere toegang op deze
stukken.

657
658
659
660
661

1984, nrs. 1-99
1984, nrs. 100-199
1984, nrs. 200-334
1985, nrs. 400-499
1985, nrs. 500-599
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662
663
664

1985, nrs. 600-699
1985, nrs. 700-791-1986, nrs. 700-812
Confidentieel, 1984-1986, 1 omslag
De agenda onder inventarisnummer 619 vormt een nadere toegang op deze
stukken.
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