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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:
Inspecteur van de Cavalerie, Commandant van de Cavalerie-Brigade, Commandant van de Lichte 
Brigade-Divisie

Archiefbloknummer:
D23333

Omvang:
667 inventarisnummer(s); 1,50 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:
Inspecteur van de Cavalerie (1919-1940)
Commandant van de Cavaleriebrigade (1918)
Commandant van de Licht Brigade c.q. de Lichte Divisie (1924-1940)

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat voornamelijk brieven en circulaires; deze betreffen onder meer onderwerpen als 
bewapening, mobilisatie en demobilisatie, depots, legering, oefeningen, officieren en 
onderofficieren, personeel, organisatie en reorganisatie, tucht, veiligheid, benoemingen, 
beoordelingen, ceremonieel, geneeskundige dienst, remontedepot, en wielrijders.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

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

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, Inspecteur van de Cavalerie, Commandant van de Cavalerie-Brigade, 
Commandant van de Lichte Brigade-Divisie, nummer toegang 2.13.54, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Inspecteur Cavalerie, 2.13.54, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Op 2 januari 1814 stelde de commissaris van oorlog aan koning Willem I voor om over te gaan tot 
het benoemen van een "Inspecteur-Generaal der Kavallerie", een functionaris die hard nodig was 
om de organisatie van de cavalerie binnen het in oprichting verkerende nederlandse leger in goede
banen te leiden. Bij besluit van de souverein vorst van 5 januari 1814 no. 17 werd deze dan ook 
benoemd.

Voor de noordelijke Nederlanden was dit generaal-majoor, vanaf 21 maart luitenant-generaal, G. 
du Rij, die tevens inspecteur der infanterie werd.

In de zuidelijke Nederlanden werd generaal-majoor, vanaf 18 september luitenant-generaal, C.J. 
baron Evers benoemd tot inspecteur der cavalerie. In 1815 kreeg du Rij ook in dit gedeelte van het 
koninkrijk het oppertoezicht over de cavalerie, aangezien per 21 april van dat jaar de noordelijke en
zuidelijke troepen tot één leger werden verenigd. Met dit verenigde leger werd door Nederland 
deelgenomen aan de strijd tegen Napoleon, die zijn hoogtepunt vond in de slag bij Waterloo, De 
cavalerie was verenigd in een cavaleriedivisie, bestaande uit 3 brigades en 1 batterij rijdende 
artillerie.

In 1819 werd de inspectie van de cavalerie in handen gelegd van luitenant-generaal Jhr. A.D. Trip 
van Zoudtlandt, die de persoonlijke titel droeg van "Opperbevelhebber der Kavallerie". Onder zijn 
leiding vond in 1828 een reorganisatie van de cavalerie plaats, die vanaf dat moment bestond uit 2 
divisies, ieder bestaande uit 2 brigades. Toen bij het begin van de belgische opstand van 1830 het 
noodzakelijk was om het leger, na het vertrek van vele belgische militairen, opnieuw te 
organiseren, kon uit de 26 overgebleven eskadrons 1 cavaleriedivisie worden gevormd, o.l.v. Trip 
van Zoudtlandt. Zij bestond uit de 1e brigade (zware) ruiterij, o.l.v. generaal-majoor J. Post 
(kurassiers, lansiers en een halve batterij rijdende artillerie) en de 2e brigade (lichte) ruiterij o.l.v. 
generaal-majoor Jhr. W.F. Boreel (dragonders , huzaren en ook een halve batterij rijdende 
artillerie). Tevens was er cavalerie aan de mars- of reserve-divisie toegevoegd.

Na de 10-daagse veldtocht is het nederlandse leger gemobiliseerd gebleven tot 1839. Toen dit weer
op voet van vrede was gebracht werd ook (in 1841) de functie van inspecteur der cavalerie weer 
ingesteld. Dit werd de tweede zoon van koning Willem II, prins Alexander, die in 1840 al het 
commando van de cavaleriedivisie had overgenomen van luitenant-generaal Jhr. W.F. Boreel, de 
opvolger van Trip van Zoudtlandt. Bij zijn dood in 1848 werd prins Alexander opgevolgd door 
luitenant-generaal J.F. graaf Dumonceau, die in 1854 het inspecteursschap overdroeg aan 
luitenant-generaal Jhr. K.W.J. Storm de Grave.

Omstreeks deze tijd heeft de inspecteur van de cavalerie ook het toezicht gekregen over het 
wapen der koninklijke marechaussee, dat het tot 1909 zonder een eigen inspecteur moest stellen. 
In 1860 werd Storm de Grave opgevolgd door luitenant-generaal F.C.M. baron van Utenhove, die 
op zijn beurt in 1861 werd opgevolgd door de zoon van koning Willem III, prins Willem. Tot 1877 
was deze generaal der infanterie inspecteur der cavalerie.

Na de mobilisatie ter gelegenheid van de frans-duitse oorlog (1870-1871)werd de inspectie de 5e 
afdeling van het departement van oorlog. De inspecteur, nu chef van de afdeling cavalerie van het 
ministerie van oorlog, zoals z'n officiele titel luidde, werd bijgestaan door 1 majoor, sous-chef en 1 
ritmeester. De cavalerie waarover hij het toezicht had bestond toen uit 4 regimenten huzaren, elk 
van 4 eskadrons met 1 reserve-eskadron.
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In 1880 werd het leger teruggebracht van 4 tot 3 divisies. Het gevolg was dat één regiment huzaren
overbodig was geworden en werd opgeheven. De divisie cavalerie werd opgeheven en de 
regimenten bij de divisies ondergebracht.

De mogelijkheid werd opengehouden om, als dat noodzakelijk was, een cavaleriebrigade te 
vormen door de regimenten huzaren bij de divisies weg te halen.

Prins Willem maakte deze veranderingen niet meer mee. Na z'n overlijden in 1877 was het toezicht 
op de cavalerie achtereenvolgens in handen van:

Generaal-majoor Jhr. J.G.A. van Spengler 1877-1880

Generaal-majoor Jhr. W.J.A. Storm de Grave 1880-1883

Generaal-majoor M.G. Matthes 1883-1886

Luitenant-generaal W.K.L. van Helden 1886-1896

Generaal-majoor W.J.H. Römer 1896-1900

Generaal-majoor W.E.A. Wüppermann 1900-1905

In 1882 was de "chef" weer "inspecteur" geworden. Zijn staf bestond toen uit een ritmeester-
adjudant en een kapitein der koninklijke marechaussee.

In 1905 werd het leger weer van 3 op 4 divisies gebracht en het in 1881 opgeheven le regiment 
huzaren heropgericht. In 1909 verloor de inspecteur het toezicht over de koninklijke 
marechaussee.

De inspecteurs waren (tot 1914):

Generaal-majoor H.A.H. Smeding 1905-1906

Generaal-majoor H.F.D. Braams 1906-1910

Generaal-majoor R.H.O. baron van Capellen 1910-1912

Generaal-majoor H.C.P.L. Mathon 1912-1914

Bij de mobilisatie van 1914 werd, zoals in 1880 al was voorzien, op 8 augustus een cavaleriebrigade 
gevormd. Zij bestond uit 4 regimenten huzaren elk van 3 eskadrons (het vierde eskadron bleef bij 
de divisies) en twee batterijen rijdende artillerie. Op 18 augustus kwamen hier nog 3 eskadrons 
wielrijders bij, die gevormd waren uit depottroepen, waarvoor geen paarden aanwezig waren. Het 
bevel over deze cavaleriebrigade was van 1914-1918 in handen van generaal-majoor W.H. 
Piepers.Het inspecteursschap werd van 1914 tot 1916 waargenomen door kolonel A.G.M.J. baron 
van Oldenneel en van 1916 tot 1918 door kolonel E.W. baron van der Capellen.

Na november 1918 werd ook de cavalerie-brigade gedemobiliseerd. De commandant van de 
cavalerie-brigade werd weer inspecteur van de cavalerie en het leger werd teruggebracht op voet 
van vrede. Onder het inspecteursschap van generaal-majoor J.M. Benteyn (1918-1925) werd, in 
1922, de cavalerie rigoreus ingekrompen door de 4 regimenten terug te brengen tot 2, het Ie en IIe 
regiment huzaren. Om tegemoet te komen aan de wens van de cavaleristen de oude regimenten 
te behouden werd besloten de oude regimenten terug te brengen tot halfregimenten, waarbij het 
1e en 4e halfregiment het Ie en het 2e en 3e half regiment het IIe regiment huzaren vormden.

Op 1 juli 1924 werd de lichte brigade (als oorlogsonderdeel) opgericht. Het bevel over deze brigade 
was in handen van de inspecteur van de cavalerie. Het gevolg van deze dubbelfunctie was dat de 
inspecteur nu 2 chefs kreeg. De eerste was de minister van oorlog (vanaf 1 september 1928 
defensie), voor de toestand van het wapen, de tweede was de commandant veldleger, voor de 
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oorlogsvoorbereiding van de lichte brigade. Mocht bij mobilisatie de lichte brigade niet gevormd 
worden dan was de inspecteur aangewezen voor de functie van cavalerie-commandant bij de staf 
van de commandant veldleger.

In 1924 werd ook het regiment wielrijders opgericht. Omdat dit onderdeel bestemd was om deel 
uit te maken van de lichte brigade werd dit infanterie-onderdeel onder toezicht gesteld van de 
inspecteur van de cavalerie, wiens officiële titel vanaf dat moment was: inspecteur der cavalerie en
de wielrijders.Deze functionaris had als medewerkers één luitenant-kolonel of majoor en een 1e of 
2e luitenant-adjudant. De oorlogsorganisatie van de lichte brigade bestond toen uit het Ie en IIe 
regiment huzaren, het regiment wielrijders en het korps rijdende artillerie.

Van 1925 tot 1931 was generaal-majoor A. van Mens inspecteur, van 1931 tot 1936 generaal-majoor 
H.A.C. Fabius. Deze werd in 1936 opgevolgd door de latere generaal-majoor H.F.M. baron van 
Voorst tot Voorst.

Toen in 1939 de mobilisatie begon werd ook het stafkwartier gevormd van de lichte brigade. Dit 
bestond uit de volgende afdelingen:

a. Sectie I (staf) met de bureaux:
– I.1 operatieën, luchtdoelbestrijdingsmiddelen, genie
– I.2 organisatieën
– I.3 inlichtingen
– I.4 politieke zaken
– I.5 luchtstrijdkrachten
– I.7 registratie

b. Sectie II (intendance)
c. Sectie IIIa (geneeskundige dienst)
d. Sectie IIIb (veterinaire dienst)
e. Sectie IIIc (gasdienst)
f. Sectie IV (materieel der artillerie)
g. Sectie VII (administratie)

De ontbrekende secties en bureaux werden niet ingesteld, de werkzaamheden van sectie V (genie) 
werden verricht door bureau I.1 , sectie VI (verkeersdienst) bestond alleen bij het veldleger.

Bij ministeriële beschikking van 24 augustus 1939 IIe afd. B. no. 13 werd de lichte brigade 
omgedoopt tot lichte divisie, dit in verband met het in werking treden van het boekwerk 
"vredesorganisaties 1939".

Toen op 28 augustus 1939 het nederlandse leger mobiliseerde, werd de inspecteur automatisch 
commandant van deze lichte divisie. Het inspecteursschap werd waargenomen door luitenant-
kolonel C.H. Labouchere (1939-1940).

Op 28 oktober werd de lichte divisie gesplitst. Een gedeelte van de divisie werd onder bevel van de 
cavalerie-commandant gelegerd in de buurt van Apeldoorn en stond bekend als lichte divisie 
(noord).

De lichte divisie (zuid) was gelegerd in Brabant.

Van 12 december 1939 tot 15 februari heeft luitenant-kolonel J.J. van Diepenbrugge het commando
waargenomen. Generaal-majoor Van Voorst tot Voorst was van 12 december tot 6 januari 1940 
belast met het waarnemend commando over het IIIe legerkorps en vanaf 6 januari met de functie 
van chef van de afdeling landmacht van het algemeen hoofdkwartier.
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Op 15 februari kreeg kolonel H.C. van der Bijl het commando over de lichte divisie, de tweede keer 
dat een infanterist de cavalerie onder z'n bevel had.

Per 1 mei 1940 werd de vredesorganisatie van 1939 ook in de oorlogsonderdelen van de cavalerie 
doorgevoerd. Door deze maatregelen verdwenen de laatste bereden onderdelen uit de lichte 
divisie.

Zij bestond vanaf 1 mei uit 2 regimenten wielrijders, 2 regimenten huzaren-motorrijder, 2 
eskadrons pantserwagens, 1 compagnie zware mitrailleurs en het korps rijdende artillerie. Hiervan 
was 1 regiment huzaren-motorrijder gedetacheerd bij het Ie legerkorps, het 2e eskadron 
pantserwagens bij het IIe en IVe legerkorps en het Ie eskadron pantserwagens bij het vliegpark 
Schiphol , met uitzondering van het 1e en 2e peloton, die onderdeel waren van de beveiliging van 
het vliegpark Ypenburg.

Bij het uitbreken van de vijandelijkheden werd de lichte divisie teruggenomen op het eiland van 
Dordrecht.

Na de capitulatie werd de waarnemend inspecteur belast met het regelen van de afwikkeling van 
de demobilisatie van de cavalerie. Ook bij de lichte divisie werd een regelingsbureau gevormd.

Beide organisaties hebben tot eind 1940 bestaan.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De archieven zijn na de meidagen van 1940 ingeleverd bij de regelingsbureaus van de cavalerie en 
van de lichte divisie, die ze op hun beurt ingeleverd hebben bij het hoofdregelingsbureau, na een 
"nauwlettende schifting", zoals bevolen werd in een circulaire van het hoofd van dit bureau (inv.nr. 
48). Het hoofdregelingsbureau heeft de archieven vervolgens in begin 1941 overgedragen aan het 
weermachtsarchief, later nederlandsch weermachtsarchief genaamd.

Na de oorlog werd dit het archief koninklijke landmacht, toen gevestigd in Leiden. Hier is het 
archief geselecteerd en bewerkt.

Hoeveel archief oorspronkelijk aanwezig was, is onbekend. Aangenomen mag worden, op grond 
van de correspndentienummers, dat slechts een zeer klein gedeelte van het archief bewaard is 
gebleven.

Toen in 1961 het archief koninklijke landmacht werd opgeheven, onder gelijktijdige oprichting van 
het centraal archievendepot van het ministerie van defensie, werden de bescheiden overgebracht 
naar 's-Gravenhage.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
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
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Op grond van het Voorschrift vernietiging stukken landmacht (VVS - 1962 - KL), VS 2-1112, zijn 
archiefstukken van de jaargang(en) 1919-1940 met een totale omvang van 5 cm, vernietigd. Op 
grond van dezelfde beschikking zijn archiefstukken van de jaargang(en) 1924-1940 met een totale 
omvang van 2 cm vernietigd. De vernietigde stukken betreffen voor het merendeel 
personeelsaangelegenheden.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De archieven van de inspecteur van de cavalerie, van de commandant van de cavalerie-brigade en 
van de commandant van de lichte brigade/divisie, bestonden voor de bewerking uit 12 dozen 
archiefbescheiden, zonder registratiemiddelen.

De eerste 6 dozen bevatten het algemene, geheime en persoonlijke archief van de inspecteur, na 
september 1939 de waarnemend inspecteur van de cavalerie en de wielrijders en van het 
regelingsbureau van de cavalerie.

Het tweede gedeelte bevatte de overgebleven correspondentie van de commandant van de 
cavalerie-brigade, de commandant van de lichte brigade/divisie, de afdelingen I (1), I (2), I (3), III (c),
het afwikkelingsbureau en de aangewezen intendant van de lichte brigade/divisie.

In februari 1986 werden van de afdeling documentatie van de sectie militaire geschiedenis van de 
landmachtstaf enkele stukken ontvangen uit het archief van de lichte divisie. Deze stukken zijn te 
herkennen aan een rood stempel "sectie krijgsgeschiedenis", voorzien van een nummer.

Het betreft stukken uit het archief van de commandant, van de secties I, I.1, I.2, III A en IV en de 
verbindingsdienst.

Verder waren hierbij bevelen en meldingen van en aan de commandant van de lichte divisie. 
Normaal werden deze stukken als aparte series naast de correspondentie, geagendeerd. Zij zijn 
dan ook in deze inventaris apart vermeld.

Een agenda en enkele stukken die betrekking hadden op de functie van de inspecteur als lid van de
raad van defensie zijn bij het archief van de inspecteur van de cavalerie bewaard.

Het archief was in het verleden al eens bewerkt. Bij deze bewerking was de oorspronkelijke 
indeling in drie afdelingen, algemeen, geheim en persoonlijk, gehandhaafd. Ieder stuk kreeg als 
inventarisnummer zijn oorspronkelijke correspondentienummer.

Bundels kregen het nummer van het oudste stuk. De stukken en bundels werden chronologisch 
geordend, zodat ook de correspondentienummers een serie vormden.

Oorspronkelijk waren deze bundels en stukken in portefeuilles verpakt die opeenvolgend 
genummerd werden, voorafgegaan door de letters AA voor het algemene, GG voor het geheime en
PP voor het persoonlijk archief.

Bij de bewerking is een concordans gemaakt op deze oude ordening, door achter de nieuwe 
omschrijving het oude inventarisnummer te vermelden.
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Een probleem vormde het feit dat op veel stukken, behalve een exhibitumstempel met datum en 
nummer, ook met rood en/of blauw kleurpotlood nummers op de stukken werden vermeld. Een 
gedeelte van deze aantekeningen is gemaakt door de oorspronkelijke registrator, bijvoorbeeld om 
de bij een sectie van de staf binnengekomen stukken een eigen nummer te geven. Een ander 
gedeelte is aangebracht bij het archief koninklijke landmacht te Leiden, waar de stukken werden 
gecontroleerd op aanwezigheid aan de hand van de agenda's, waarin ook werd aangetekend of 
het stuk al dan niet aanwezig was. Helaas is het hierdoor niet altijd mogelijk aan te geven wanneer 
welke aantekening op het stuk is gemaakt.

Door de betrekkelijk geringe hoeveelheid stukken en in verband met het totaal ontbreken van 
ingangen, werd besloten om de stukken te beschrijven zoals ze in Leiden waren gebundeld.

Om de gebruiker toch een overzicht te geven van het verband tussen de archiefstukken, werd een 
index gemaakt op de drie archieven die in deze inventaris beschreven staan. Om deze index niet 
nodeloos ingewikkeld te maken zijn de beschrijvingen van de drie archieven doorlopend 
genummerd.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Afgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL
Een aantal stukken bleek afkomstig te zijn uit het archief van de commandant van het 4e regiment 
huzaren, waar ze weer bij zijn gevoegd.

Een bundel documentatie over de staf van de lichte divisie verzameld in de periode 1940-1974 
door enkele oud-stafofficieren werd overgedragen aan de sectie militaire geschiedenis van de 
landmachtstaf.

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
2.13.13.02 - Inventaris van het archief van de Cavalerie: Opperbevelhebber en andere Autoriteiten, 
(1814) 1815-1861

Publicaties

PUBLICATIES
Bronnen

BRONNEN
Hoog, M.C. van der. Chronologische lijst van officieren der cavalerie van het nederlandse leger vanaf 6 
december 1813 tot 14 mei 1940. s.l.,1985.Ringoir, H. Afstammingen en Voortzettingen der Cavalerie en 
Wielrijders. 's-Gravenhage, 1978.Waal, J. de. Geschiedenis van de Inspectie der Cavalerie en het Commando 
over de Lichte Brigade, s.l., s.a.Honderdvijftig Jaar Generale Staf. 's-Gravenhage, 1964.Inleiding en Algemeen
Overzicht van de gevechtsdagen van 10-19 mei. 's-Gravenhage, 1957.Leidraad voor de bevelvoering en den 
dienst bij hoofd- en stafkwartieren, Breda, 1929.
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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

I. Inspecteur der Cavalerie

I. INSPECTEUR DER CAVALERIE
Zie ook inventaris Algemeen Rijksarchief 2.13.13.

a. Algemeen archief

A. ALGEMEEN ARCHIEF
1. Inspecteur van de Cavalerie

1. INSPECTEUR VAN DE CAVALERIE

1 Staat houdende overzicht van de indeling van officieren en onderofficieren van de 
cavalerie.
1938-1939 1 katern

2 Stukken betreffende de financiele afwikkeling van de deelname aan hippische 
wedstrijden in het buitenland.
1939 1 omslag

3 Correspondentie tussen de commandant van het 2e regiment wielrijders en de 
inspecteur van de cavalerie inzake de plechtigheden rond de ingebruikname van de 
Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.
1939 2 stukken

4 Brief van de eerstaanwezend ingenieur der genie te Arnhem aan de minister van 
defensie inzake het plaatsen van een gedenkteken in de Koning Willem III kazerne 
te Apeldoorn. Met 2 bijlagen. Afschrift.
1939 3 stukken

5 Stukken betreffende het uitreiken van een standaard aan het 1e regiment huzaren-
motorrijder.
1939 1 omslag

6 Staten houdende overzicht van de indeling van reserve-officieren der cavalerie.
1939 1 omslag

7 Brieven inzake de organisatie van de school voor reserve-officieren der cavalerie.
1939 2 stukken

2. Waarnemend Inspecteur van de Cavalerie

2. WAARNEMEND INSPECTEUR VAN DE CAVALERIE

8 Stukken inzake het opleiden van korporaals tot sergeant (wachtmeester).
1939 1 omslag

9 Brief van de opperbevelhebber aan de inspecteur van de cavalerie ter aanbieding 
van een afschrift van het proces-verbaal van beëdiging van luitenant-generaal 
H.A.C. Fabius. Met 1 bijlage.
1940 2 stukken

10 Brief van de minister van defensie ter aanbieding van een circulaire inzake de 
indeling van dienstplichtigen van de lichting 1939. Met 1 bijlage. Afschrift.
1940 2 stukken
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11 Circulaire van de minister van defensie inzake het oproepen in werkelijke dienst van
buitengewoon dienstplichtigen van de lichtingen 1938, 1939 en 1940. Met 1 bijlage. 
Afschrift.
1940 2 stukken

12 Brief van de minister van defensie ter aanbieding van een circulaire inzake de 
indeling van dienstplichtigen van de lichting 1940. Met 1 bijlage. Afschrift.
1940 2 stukken

13 Circulaire van de minister van defensie inzake de opkomst van buitengewoon 
dienstplichtigen. Met 1 bijlage. Afschrift.
1940 2 stukken

14 Verslagen omtrent de mobilisatie van diverse cavalerie-eenheden.
1940 1 omslag

15 Stukken betreffende de benoeming van kolonel v.d. Bijl tot commandant van de 
lichte divisie en luitenant-kolonel v. Gennep tot commandant van het 1e regiment 
wielrijders.
1940 1 omslag

16 Stukken betreffende de opkomst van buitengewoon dienstplichtigen.
1940 1 omslag

17 Brief van de minister van defensie ter aanbieding van een circulaire inzake de 
inlijving van dienstplichtigen van de lichting 1940. Met 1 bijlage. Afschrift.
1940 2 stukken

18 Brief van de minister van defensie betreffende de ontheffing van de opleiding tot 
reserve-officier van buitengewoon dienstplichtigen van de lichting 1940. Afschrift.
1940 1 stuk

19 Bekendmaking van de commandant van het Ie legerkorps waarin deze zijn 
waardering uitspreekt over de houding van de troepen onder zijn bevel in de 
meidagen. Afschrift.
1940 1 stuk

20 Brief van de commandant van het depot cavalerie aan de inspecteur der cavalerie 
met opgave van de aantallen doden en gewonden bij het depot.
1940 1 stuk

21 Brief van de commandant van de 3e depot afdeling van het depot cavalerie aan de 
commandant van het Ie legerkorps inzake het voordragen van twee 
dienstplichtigen voor een onderscheiding.
1940 1 stuk

22 Stukken betreffende een brief van de burgemeester van Pijnacker, waarin deze zijn 
waardering uitspreekt over enige in zijn gemeente gelegerde officieren.
1940 1 omslag

23 Brief van de garnizoenscommandant van Haarlem ter aanbieding van het 
gevechtsbericht van de school voor reserve-officieren der cavalerie. Met 1 bijlage.
1940 2 stukken
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24 Circulaire van de opperbevelhebber inzake het uitoefenen van de militaire 
rechtspraak. Met 2 bijlagen. Afschrift.
1940 3 stukken

25 Circulaire van de opperbevelhebber waarin hij verklaart dat het leger niet langer te 
velde is, maar de staat van oorlog aanwezig blijft. Afschrift.
1940 1 stuk

26 Correspondentie tussen de commandant van het veldleger en de wnd.inspecteur 
van de cavalerie inzake cavalerie-onderdelen die in het arrondissement Utrecht 
gelegerd zijn geweest tussen 10 en 26 mei 1940.
1940 2 stukken

27 Circulaire van de opperbevelhebber inzake hulpverlening door de weermacht aan 
rijks- of gemeentepolitie, met kanttekening van de wnd.inspecteur van de 
cavalerie.
1940 2 stukken

28 Brief van de opperbevelhebber inzake de opheffing van het hoofdkwartier van het 
veldleger.
1940 1 stuk

29 Circulaire van de opperbevelhebber inzake de regeling van de demobilisering van 
de landmacht. Met 4 bijlagen. Afschrift.
1940 1 omslag

30 Circulaire van de Deutsche Kommissar für die Demobilmachung der 
niederländischen Wehrmacht, met kanttekening van de opperbevelhebber, over de 
demobilisatie.
1940 2 stukken

31 Circulaire van de opperbevelhebber inzake de organisatie van de opbouwdienst. 
Met 2 bijlagen.
1940 3 stukken

32 Circulaire van de opperbevelhebber inzake het inzenden van gevechtsberichten en 
dagboeken.
1940 1 stuk

33 Circulaire van de opperbevelhebber inzake het staken van het verlenen van hulp 
door militairen aan de politie.
1940 1 stuk

34 Brief van het hoofd van het afwikkelingsbureau van de inspectie cavalerie en 
wielrijders aan de opperbevelhebber inzake het bewaren van vaandels en 
standaarden,
1940 1 stuk

35 Brief van de opperbevelhebber ter aanbieding van een circulaire inzake het 
memorandum aan de nederlandse gezant te Brussel van 23 maart 1940. Met 1 
bijlage.
1940 2 stukken



18 Inspecteur Cavalerie 2.13.54

36 Stukken betreffende het af te leggen erewoord door beroepsofficieren.
1940 1 omslag

37 Brief van het hoofd afwikkelingsbureau departement van defensie inzake het 
vertrek met groot verlof van de onderofficieren-capitulant, met kanttekening van 
het hoofd afwikkelingsbureau inspectie cavalerie en wielrijders.
1940 2 stukken.

38 Stukken betreffende het inleveren van landkaarten.
1940 3 stukken

39 Stukken betreffende het afleggen van het erewoord door beroepsofficieren.
1940 1 omslag

40 Stukken betreffende de organisatie van de opbouwdienst. Afschrift.
1940 1 omslag

3. Regelingsbureau van de cavalerie

3. REGELINGSBUREAU VAN DE CAVALERIE

41 Stukken betreffende de categoriën militairen aan wie vrije geneeskundige 
behandeling wordt verleend.
1940 1 omslag

42 Circulaire van de chef van de afdeling landmacht van het algemeen hoofdkwartier 
inzake de werving van militairen voor politie, waterpolitie en douane. Afschrift.
1940 1 stuk

43 Brief van de chef van de afdeling landmacht van het algemeen hoofdkwartier ter 
aanbieding van een circulaire inzake het afleggen van het erewoord, met 
kanttekening van het hoofd regelingsbureau inspectie cavalerie en wielrijders. Met 1
bijlage.
1940 2 stukken

44 Correspondentie inzake het inleveren van de persoonlijke archieven.
1940 1 omslag

45 Brieven van het hoofd van het hoofdregelingsbureau inzake het inleveren van 
gelden en bescheiden, ontvangen door militairen van postkantoren. Met 1 bijlage. 
Afschrift.
1940 3 stukken

46 Circulaire van het hoofd van het hoofdregelingsbureau inzake het groeten van 
duitse militairen.
1940 1 stuk

47 Circulaire van het hoofd van het hoofdregelingsbureau inzake de toepassing van 
het tuchtrecht.
1940 1 stuk

48 Circulaire van het hoofd van het hoofdregelingsbureau inzake het uitdunnen en 
inleveren van archieven, met kanttekening van de wnd.inspecteur van de cavalerie.
1940 2 stukken
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49 Brief van het hoofd regelingsbureau inspectie cavalerie en wielrijders aan het hoofd
afwikkelingsbureau van het departement van defensie inzake het verloren gaan van
het archief van de 5e depot afdeling. Minuut.
1940 1 stuk

50 Circulaire van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van 
defensie inzake het weigeren van het erewoord door de 1e luitenant der cavalerie 
J.J.L. Baron van Lynden.
1940 1 stuk

51 Brieven inzake de behandeling van archieven.
1940 2 stukken

52 Brief van het hoofd van het hoofdregelingsbureau inzake het uniform van de 
militairen, ingedeeld bij de regelingsbureaus.
1940 1 stuk

53 Circulaire van het hoofd van het hoofdregelingsbureau inzake de regeling van zaken
na het opheffen van de militaire rechtbanken.
1940 1 stuk

54 Circulaire van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van 
defensie inzake het ontslaan van personeel, werkzaam op arbeidscontract.
1940 1 stuk

55 Circulaire van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van 
defensie inzake de regeling van de vergoeding voor ongehuwde militairen.
1940 1 stuk

56 Brief van het hoofd van het hoofdregelingsbureau ter aanbieding van een brief van 
de Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden over de materieelvoorziening van
de opbouwdienst. Met 1 bijlage. Afschrift.
1940 2 stukken

57 Brief van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van defensie 
ter aanbieding van een beschikking van de secretaris-generaal van het departement
van binnenlandse zaken inzake het opheffen van het verbod voor ambtenaren lid te
zijn van fascistische groeperingen. Afschrift. Met 1 bijlage.
1940 2 stukken

58 Circulaire van het hoofd van het hoofdregelingsbureau inzake het melden van niet-
groeten door duitse militairen. Afschrift.
1940 1 stuk

59 Brieven inzake het teruggeven van het erewoord door nederlandse officieren. 
Afschrift.
1940 2 stukken

60 Circulaire van het hoofd van het hoofdregelingsbureau inzake het opruimen van 
mijnen. Afschrift.
1940 1 stuk

61 Brief van het hoofd van de afdeling overheidspersoneelsvoorziening van het 
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departement van binnenlandse zaken aan de chef van het hoofdregelingsbureau 
inzake de herplaatsing van overcompleet militair personeel. Afschrift.
1940 1 stuk

62 Circulaire van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van 
defensie inzake het ontslaan van militairen onder geneeskundige behandeling. 
Afschrift.
1940 1 stuk

63 Circulaire van het hoofd van het hoofdregelingsbureau inzake het inleveren van aan
militairen in bruikleen verstrekte paarden. Met 1 bijlage. Afschrift.
1940 2 stukken

64 Circulaire van het hoofd van het hoofdregelingsbureau inzake het groeten door 
duitse militairen. Met 2 bijlagen. Afschrift.
1940 3 stukken

65 Circulaire van het hoofd van het hoofdregelingsbureau inzake het verbod op het 
zingen van het "Engelandlied". Met 1 bijlage. Afschrift.
1940 2 stukken

66 Circulaire van het hoofd van het hoofdregelingsbureau inzake het niet bevorderen 
van dienstplichtige sergeants (wachtmeesters) tot een hogere rang. Afschrift.
1940 1 stuk

67 Circulaire van het hoofd van het hoofdregelingsbureau inzake de mogelijkheden 
voor militair personeel om in het onderwijs te gaan. Afschrift.
1940 1 stuk

68 Beschikking van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van 
defensie betreffende het ontslaan van beroepspersoneel. Afschrift.
1940 1 stuk

69 Stukken betreffende wijziging van het "reisbesluit 1916".
1940 3 stukken

70 Stukken betreffende de regeling van de financiële afwikkeling van de kantines van 
legeronderdelen.
1940 1 omslag

71 Brief van de secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken ter 
aanbieding van een beschikking over het dragen van buitenlandse ordetekenen 
door ambtenaren. Met 1 bijlage. Afschrift.
1940 2 stukken

72 Circulaire van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van 
defensie inzake het afvloeien van burgerpersoneel. Afschrift.
1940 1 stuk

73 Circulaire van de commandant van de opbouwdienst inzake de reorganisatie van 
deze dienst.
1940 1 stuk

74 Brief van de commandant van de opbouwdienst ter aanbieding van een 
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memorandum over de nederlandse arbeidsdienst. Met 1 bijlage. Afschrift.
1940 2 stukken

75 Circulaire van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van 
defensie inzake de regeling van de vergoeding aan militairen voor verloren gegane 
eigendommen. Afschrift.
1940 1 stuk

76 Beschikking van het hoofd van het hoofdregelingsbureau betreffende de overgang 
van de militaire naar de burgerrechtspraak. Afschrift.
1940 1 stuk

77 Brief van het hoofd van het hoofdregelingsbureau ter aanbieding van een circulaire 
van de commandant van de opbouwdienst inzake de categorieën personeel die in 
aanmerking komen voor overgang naar de opbouwdienst. Met 1 bijlage. Afschrift.
1940 2 stukken

78 Circulaire van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van 
defensie inzake het verplicht dragen van burgerkleding door militairen die bij dit 
bureau werkzaam zijn, met kanttekening van het hoofd van het 
hoofdregelingsbureau. Afschrift.
1940 2 stukken

79 Circulaire van de commandant van de opbouwdienst inzake de noodzaak dat 
personeel instemt met de geest van zijn memorandum over de opbouwdienst. 
Afschrift.
1940 1 stuk

80 Circulaire van het hoofd van het hoofdregelingsbureau inzake het verbod op het 
dragen van het uniform door militairen. Met 1 bijlage. Afschrift.
1940 2 stukken

81 Beschikking van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van 
defensie inzake het toekennen van een tegemoetkoming in de kosten van 
aanschaffing van burgerkleding aan onderofficieren en manschappen. Afschrift.
1940 1 stuk

82 Correspondentie tussen het hoofd van het hoofdregelingsbureau en het hoofd van 
het regelingsbureau inspectie cavalerie en wielrijders inzake het personeel dat bij 
het regelingsbureau werkzaam is,in verband met het verstrekken van nieuwe 
identiteitsbewijzen.
1940 2 stukken

83 Beschikking van het hoofd van het hoofdregelingsbureau inzake de reorganisatie 
van de regelingsbureaus. Afschrift.
1940 1 stuk

b. Geheim archief

B. GEHEIM ARCHIEF
1. Inspecteur van de Cavalerie

1. INSPECTEUR VAN DE CAVALERIE

84 Stukken betreffende de vredesorganisatie van de cavalerie.
1921 1 omslag
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85 Uittreksel uit de notulen van de belgische commissie, belast met de studie over de 
duur van de eerste oefeningstijd. Afschrift.
1921 1 stuk

86 Correspondentie tussen de inspecteur van de cavalerie en de commandant van het 
veldleger inzake de bewapening van de cavalerie met mitrailleurs.
1921 2 stukken

87 Brief van de commandant van het veldleger betreffende een wijziging in de 
wettelijke voorschriften over herhalingsoefeningen voor reserve-officieren, 1921 1 
stuk

88 Brieven inzake de bewapening van de cavalerie.
1921 2 stukken

89 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de inspecteur van de bereden artillerie 
inzake een studie over het meegeven van paarden aan groot verlofgangers, het zgn.
"zwitserse stelsel".
1921 1 stuk

90 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de hoofdofficier, belast met het 
toezicht op de depots huzaren, inzake de beschikbaarheid van paarden bestemd 
voor de proef met het "zwitserse stelsel", met kanttekening van deze hoofdofficier.
1921 1 stuk

91 Brief van de minister van oorlog aan de inspecteur van de cavalerie inzake de 
personeelsbezetting bij de rij- en hoefsmidschool en het remontedepot. Met 2 
bijlagen.
1921 3 stukken

92 Stukken betreffende de remontering van officieren.
1921 1 omslag

93 Brief van de commandant van het veldleger aan de chef van de generale staf inzake 
de detachering van twee officieren in Zwitserland ter bestudering van het 
"zwitserse stelsel". Afschrift.
1921 1 stuk

94 Stukken betreffende onregelmatigheden bij het herstellen van zadeltuig.
1921 2 stukken

95 Stukken betreffende het vorderen van paarden.
1921 1 omslag

96 Stukken betreffende de organisatie van de cavalerie.
1921 1 omslag

97 Instructie voor de reorganisatie van de cavalerie. Concept.
1922 1 stuk

98 Correspondentie tussen de minister van oorlog en de inspecteur van de cavalerie 
inzake de bezuiniging op de vergoeding voor het houden van dienstpaarden.
1922 2 stukken
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99 Brief van de commandant van het veldleger inzake het beschikbaarstellen van 
beroepsofficieren in de examencommissies voor het bewijs van individuele 
geoefendheid van de vrijwillige landstorm.
1922 1 stuk

100 Brief van de inspecteur van de artillerie aan de inspecteur van de cavalerie inzake de
indeling van het personeel bij het artillerie-paardendepot.
1922 1 stuk

101 Circulaire van de minister van oorlog ter aanbieding van de aanwijzingen voor het 
opheffen van de landweerdistricten. Met 1 bijlage.
1922 2 stukken

102 Correspondentie tussen de minister van oorlog en de inspecteur van de cavalerie 
betreffende het aantal paarden bij de rijschool.
1922 1 omslag

103 Stukken betreffende de aantallen zware mitrailleurs die bij de wielrijders in de 
organisatie opgenomen dienen te worden.
1922 1 omslag

104 Correspondentie tussen de inspecteur van de koninklijke marechaussee en de 
inspecteur van de cavalerie inzake het overplaatsen van cavaleriepersoneel naar de 
marechaussee.
1922 1 omslag

105 Brief van de inspecteur van de cavalerie met opmerkingen en aanwijzingen over de 
oefeningen met de troep naar aanleiding van door hem gehouden inspecties. 
Concept.
1922 1 stuk

106 Stukken betreffende het terugbrengen van de diensttijd van cavaleristen tot 13 of 14
maanden.
1922 1 omslag

107 Correspondentie tussen de inspecteur van de cavalerie en de minister van oorlog 
inzake de inkrimping van het cavalerie-personeel.
1922 2 stukken

108 Brief van de minister van oorlog ter aanbieding van een nota van de inspecteur van 
de infanterie inzake de pensioenen van reserve-officieren i.v.m. diensttijd. Met 1 
bijlage.
1923 2 stukken

109 Stukken betreffende het verkorten van de eerste oefentijd voor de dienstplichtigen 
van de cavalerie.
1923 1 omslag

110 Stukken betreffende de herkeuring van paarden die gehouden worden boven de 
organieke sterkte, (b.o.s.) 1923 1 omslag

111 Stukken betreffende het maken van schulden door onderofficieren.
1923 1 omslag
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112 Stukken betreffende het beschikbaarstellen van helmen in plaats van de kolbak in 
oorlogstijd.
1923 1 omslag

113 Stukken betreffende het detacheren van personeel bij het bataljon wielrijders.
1923 1 omslag

114 Brief van de commandant van het veldleger inzake de herindeling van officieren en 
onderofficieren.
1923 1 stuk

115 Brieven van de minister van oorlog inzake het verstrekken van wachtpatronen. 
Afschrift.
1923 2 stukken

116 Stukken betreffende de uitbreiding van het aantal reserve-hoofdofficieren bij de 
cavalerie.
1923 3 stukken

117 Brief van de commandant van het veldleger betreffende de verstrekking van 
oefengasmaskers, met kanttekening van de inspecteur van de cavalerie.
1923 1 stuk

118 Brief van de commandant van het veldleger inzake de verhouding tussen beroeps- 
en reserve-officieren.
1923 1 stuk

119 Stukken betreffende het vervoer van de lichte mitrailleur door de cavalerie.
1923 2 stukken

120 Brief van de commandant van het veldleger ter aanbieding van een nota voor de 
minister van oorlog betreffende het afschaffen van b.o.s. paarden. Met 1 bijlage.
1923 2 stukken

121 Brieven van de inspecteur van de cavalerie inzake het verplichten van blauwe 
overkleding voor cavalerie-officieren.
1923 2 stukken

122 Brief van de commandant van het veldleger inzake een verhandeling over het 
moreel van de troep.
1923 1 stuk

123 Brief van de commandant van het veldleger aan de inspecteur van de cavalerie 
inzake het beoordelen van reserve-officieren op hun geschiktheid als hoofdofficier. 
Met 1 bijlage.
1923 2 stukken

124 Brief van de commandant van het veldleger aan de inspecteur van de cavalerie 
inzake het gebruik van de lichte brigade.
1924 1 stuk

125 Brief van de commandant van het veldleger inzake het verbeteren van het uiterlijk 
voorkomen van soldaten-oppassers en soldaten die niet ingedeeld zijn,met een 
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kanttekening van de inspecteur van de cavalerie.
1928 2 stukken

126 Brieven van de inspecteur van de cavalerie en van de garnizoenscommandant van 
Den Haag betreffende de kleding en houding van militairen in het openbaar.
1929 2 stukken

127 Circulaire van de garnizoenscommandant van Den Haag inzake het gedrag van 
militairen in het openbaar.
1930 1 stuk

128 Stukken betreffende het samenstellen van een afdeling pantserauto's.
1933 1 omslag

129 Brief van de minister van defensie inzake het verbod op het kopen op afbetaling 
van buitenmodel uniformen door leerlingen van de scholen voor reserve-officieren,
met kanttekening van de inspecteur van de cavalerie.
1933 1 stuk

130 Correspondentie tussen de commandant van het korps rijdende artillerie en de 
minister van defensie inzake personeel van de vrijwillige landstorm, ingedeeld bij 
de wielpantserwagens.
1933 2 stukken

131 Stukken betreffende het verbod op het lidmaat-maatschap van sociaal-
democratische organisaties.
1933 1 omslag

132 Brief van de commandant van het 2e regiment huzaren aan de inspecteur van de 
cavalerie inzake maatregelen die getroffen moeten worden bij noodtoestanden.
1933 1 stuk

133 Stukken betreffende het beproeven van de disstontank.
1933 1 omslag

134 Correspondentie tussen de commandant van het veldleger en de inspecteur van de 
cavalerie inzake het geven van eerbewijzen aan officieren. Met 1 bijlage.
1934 3 stukken

135 Stukken betreffende een vraag van de duitse militair attaché over de wijze waarop 
de nederlandse cavalerie mitrailleurs vervoert.
1934 1 omslag

136 Stukken betreffende de handhaving van de orde in de kazernes.
1934 1 omslag

137 Brief van de commandant van het veldleger, met kanttekening van de inspecteur 
der cavalerie, ter aanbieding van een verslag over het oproer in februari 1934 te 
Wenen. Met 2 bijlagen.
1934 3 stukken

138 Beschikking van de minister van defensie inzake te nemen voorzorgsmaatregelen 
tegen het overvallen van kazernes. Afschrift.
1931 1 stuk
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Stuk is waarschijnlijk bijlage geweest bij een stuk uit 1934.

139 Stukken betreffende de werkzaamheden van personeel bij de mobilisatiebureau.
1934 1 omslag

140 Brief van de commandant veldleger, met kanttekening van de inspecteur der 
cavalerie inzake de bewapening van schildwachten.
1934 1 stuk

141 Stukken betreffende een poging van een reserveofficier om onder zijn militaire 
verplichtingen uit te komen.
1934 1 omslag

142 Brief van de commandant van het veldleger inzake het verstrekken van materieel 
aan de garnizoenscommandanten van de 4 grote steden bij onlusten.
1934 1 stuk

143 Brief van de commandant van het veldleger met opmerkingen naar aanleiding van 
bezoeken door hem gebracht aan verschillende garnizoenen.
1934 1 stuk

144 Circulaire van de minister van defensie inzake het toezicht op de troep tijdens het 
verblijf op stations of in treinen.
1934 1 stuk

145 Stukken betreffende het tegengaan van vloeken op de soldatenkamers.
1934 2 stukken

146 Stukken inzake de voorgestelde vermindering van de vergoeding voor het houden 
van dienstpaarden.
1934 2 stukken

147 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de commandant van het veldleger over
het te velde meevoeren van de standaard,naar aanleiding van een nota van de 
ritmeester-adjudant van de direkteur van de hogere krijgsschool. Met 1 bijlage.
1934 2 stukken

148 Brief van de commandant van het veldleger inzake het straffen van niet onder de 
wapenen zijnd personeel, met kanttekening van de inspecteur van de cavalerie.
1934 2 stukken

149 Stukken betreffende het deelnemen van nederlandse officieren aan internationale 
concoursen-hippique.
1935 1 omslag

150 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de minister van defensie inzake de 
organisatie van de verbindingen bij het eskadron pantserwagens. Afdruk.
1935 1 stuk

151 Stukken betreffende de eisen waaraan de pantserwagens moeten voldoen.
1936 1 omslag

152 Stukken betreffende de organisatie van de lichte troepen.
1937 1 omslag
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153 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de commandant van het veldleger 
inzake de organisatie van de regimenten motorrijders, met een nota van de 
commandant van het veldleger.
1937 2 stukken

154 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de commandant van het veldleger 
inzake de organisatie van de wielrijders. Met 1 bijlage.
1937 2 stukken

155 Brief van de inspecteur van de infanterie inzake de opleiding van de infanterie. Met 
1 bijlage.
1937 2 stukken

156 Stukken betreffende de organisatie van de regimenten motorrijders.
1937 1 omslag

157 Brief van de minister van defensie aan de inspecteur van de cavalerie inzake het in 
beraad houden van diens voorstellen over het wijzigen van de vredesorganisaties.
1937 1 stuk

158 Brief van de commandant van het veldleger aan de inspecteur van de cavalerie ter 
aanbieding van zijn nota voor de minister van defensie inzake de opleiding van 
infanteristen en wielrijders. Met 1 bijlage.
1937 2 stukken

159 Stukken betreffende de oprichting en organisatie van de te vormen regimenten 
motorrijders.
1938 1 omslag

160 Brieven van de inspecteur van de cavalerie aan de commandant van het veldleger 
inzake de organisatie van de lichte troepen.
1938 3 stukken

161 Brieven inzake de oorlogsorganisatie van de compagnie zware mitrailleurs bij het 
regiment wielrijders.
1938 3 stukken

162 Bekendmaking van de chef van de generale staf over de samenstelling van duitse 
legeronderdelen.
1938 1 stuk

163 Brief van de minister van defensie betreffende de opleiding bij en organisatie van 
het regiment wielrijders. Met 2 bijlagen. Afschrift.
1938 3 stukken

164 Brieven van majoor A.J.E. Mathon aan de inspecteur van de cavalerie inzake de 
patroon-voorraad van de motorrijders.
1938 3 stukken

165 Brief van de minister van defensie betreffende de opleiding bij een organisatie van 
het korps rijdende artillerie. Met 2 bijlagen. Afschrift.
1938 3 stukken
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166 Verslagen van de commissie betreffende de reorganisatie van de lichte brigade.
1938 2 stukken

167 Brieven inzake de organisatie van de regimenten huzaren.
1938 2 stukken

168 Correspondentie tussen de minister van defensie en de inspecteur van de cavalerie 
betreffende de versterking van de gevechtskracht van de lichte troepen.
1938 2 stukken

169 Stukken betreffende de aan het personeel van de regimenten motorrijders te 
verstrekken uitrusting en kleding.
1938 3 stukken

170 Brieven van de minister van defensie inzake de organisatie van de uitgifte van 
pantserafweergeschut. Met 2 bijlagen.
1938 1 omslag

171 Stukken betreffende de organisatie van de secties geweren tegen pantser.
1938 3 stukken

172 Brief van de chef van de generale staf aan de minister van defensie inzake de 
reorganisatie van de lichte troepen. Afschrift.
1938 1 stuk

173 Stukken inzake de bewapening van motorrijders en chauffeurs.
1938 1 omslag

174 Stukken betreffende de vaststelling van de oorlogsorganisatie van het regiment 
wielrijders, het regiment huzaren_motorrijder en het eskadron pantserwagens.
1938 1 omslag

175 Beschikking van de minister van defensie inzake de reorganisatie van de 
regimenten huzaren. Met 7 bijlagen.
1938 1 omslag

176 Stukken betreffende een uitbreiding van het materieel van de 
mitrailleurcompagnieën c.q. -eskadrons.
1939 1 omslag

177 Brieven van de inspecteur van de cavalerie inzake de oorlogsorganisatie van de 
huzaren. Met 1 bijlage.
1939 3 stukken

178 Beschikking van de minister van defensie inzake de reorganisatie van de 
regimenten wielrijders. Met 9 bijlagen. Afschrift.
1939 1 omslag

179 Stukken betreffende het wijzigen van de oorlogsorganisatie van de 5e en 6e 
depotafdeling van het depot cavalerie.
1939 3 stukken

180 Brief van de inspecteur van de cavalerie inzake het verstrekken van 
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pioniersmaterieel en munitie. Met 4 bijlagen. Minuut.
1939 1 omslag

181 Stukken betreffende de organisatie van de compagnieën c.q. eskadrons 
pantserwagens.
1939 1 omslag

182 Brief van de minister van defensie aan de inspecteur van de cavalerie betreffende 
de bewapening en pioniersuitrusting voor de cavalerie en de wielrijders. Met 1 
bijlage.
1939 2 stukken

183 Brieven betreffende de personeelsorganisatie van het depot wielrijders.
1939 3 stukken

184 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de minister van defensie betreffende 
de munitie uitrusting van een mitrailleurcompagnie c.q. -eskadron. Afdruk.
1939 1 stuk

185 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de minister van defensie inzake de 
munitieuitrusting van de lichte troepen. Afdruk.
1939 1 stuk

186 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de minister van defensie inzake de 
organisatie van een sectie mortieren van 8 bij de lichte troepen, met een concept.
1939 2 stukken

187 Brief van de inspecteur van de cavalerie inzake de organisatie van de 
depotafdelingen. Afdruk.
1939 1 stuk

188 Correspondentie tussen de commandant van het 1e regiment huzaren en de 
inspecteur van de cavalerie inzake de munitieuitrusting van een eskadron 
wielrijders.
1939 2 stukken

189 Correspondentie tussen de commandant van het 1e regiment huzaren motorrijder 
en de inspecteur van de cavalerie inzake de munitie voor de eskadrons van het 
regiment.
1939 2 stukken

190 Brief van de minister van defensie inzake de munitieuitrusting van de lichte 
troepen.
1939 1 stuk

191 Stukken inzake de hoeveelheid benodigd personeel voor een kanon van 4,7 cm.
1939 3 stukken

192 Staten houdende overzicht van de samenstelling van de depots wielrijders en 
cavalerie.
1939 3 stukken
Stukken waren bijlagen bij niet aangetroffen brieven van de minister van defensie en de inspecteur 
van de cavalerie.
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2. Waarnemend Inspecteur van de cavalerie en wielrijders.

2. WAARNEMEND INSPECTEUR VAN DE CAVALERIE EN WIELRIJDERS.

193 Brief van de garnizoenscommandant van Den Haag aan de wnd. inspecteur van de 
cavalerie inzake het ontvangen van telegram C.
1939 1 stuk

194 Instructie van de chef van de generale staf over de verplaatsing van het depot 
cavalerie. Met 2 bijlagen. Afschrift.
1939 3 stukken

195 Instructie van de commandant van de lichte divisie inzake de bij mobilisatie 
overcomplete motorrijwielen. Afschrift.
1939 1 stuk

196 Stukken inzake de bij de depots van de cavalerie en wielrijders in te delen 
korpsbeheerders.
1939 1 omslag

197 Brief van de commandant van het veldleger inzake de vorming van het le en 2e 
regiment wielrijders. Afschrift.
1939 1 stuk

198 Brief van de wnd. inspecteur van de cavalerie inzake het beschikbaar stellen van 
kader voor instructie bij het depot cavalerie. Minuut.
1939 1 stuk

199 Brieven inzake de oprichting van het 3e bataljon van het 1e regiment wielrijders.
1939 2 stukken

200 Circulaire van de commandant van het veldleger inzake het afvoeren van personeel 
naar de depots. Afschrift.
1939 1 stuk

201 Stukken inzake het oprichten van een sectie mortieren van 8 bij de regimenten 
huzaren en huzaren-motorrijder.
1939 1 omslag

202 Brief van de minister van defensie aan de wnd. inspecteur van de cavalerie inzake 
de oprichting van het 2e regiment huzaren-motorrijder , met kanttekening van de 
wnd. inspecteur van de cavalerie.
1939 2 stukken

203 Brieven van de wnd. inspecteur van de cavalerie aan de minister van defensie 
inzake de opleiding van personeel bij de depots.
1939 2 stukken

204 Brief van de commandant van het veldleger inzake de wijze van aanvragen van 
personeel en paarden. Afschrift.
1939 1 stuk

205 Brief van de commandant luchtverdediging aan de minister van defensie inzake de 
aanvulling van het personeel van de luchtverdediging uit het depot cavalerie. 
Afschrift.
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1939 1 stuk

206 Stukken betreffende het vormen van 6 secties mortieren van 8 in het depot 
cavalerie.
1939 1 omslag

207 Stukken betreffende de personeelsvoorziening voor de pantserwagens van de 
verkenningsafdelingen.
1939 1 omslag

208 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de wnd. inspecteur van de 
cavalerie inzake het personeel voor het 2e regiment huzaren motorrijder met 
kantbrief van de wnd. inspecteur van de cavalerie voor de commandant van het 
depot cavalerie.
1939 2 stukken

209 Brief van de wnd. inspecteur van de cavalerie aan de minister van defensie inzake 
de opleiding van personeel voor de pantserwagens, zware mitrailleurs en 
mortieren. Minuut.
1939 1 stuk

210 Brief van de minister van defensie inzake het gedrag van verlofgangers op de 
stations, met kanttekening van de wnd. inspecteur van de cavalerie.
1939 2 stukken

211 Brieven inzake de personeelsvoorziening voor het 2e regiment huzaren-
motorrijder.
1939 3 stukken

212 Brieven inzake de personeelsvoorziening voor de op te richten eskadrons Vickers-
mitrailleurs.
1939 1 omslag

213 Stukken inzake het opleiden van kader voor het 1e regiment huzaren-motorrijder.
1939 1 omslag

214 Stukken betreffende het oprichten van het 12e en 14e eskadron wielrijders en het 3e
bataljon van het 2e regiment wielrijders.
1939 1 omslag

215 Brief van de wnd. inspecteur van de cavalerie inzake het aantal benodigde 
hulpmonteurs. Minuut.
1939 1 stuk

216 Brieven inzake de personeelsvoorziening voor de op te richten secties mortieren 
van 8.
1939 2 stukken

217 Brief van de wnd. inspecteur van de cavalerie aan de minister van defensie met 
verzoek om kader bestemd voor de compagnieën zware mitrailleurs te doen 
overplaatsen uit de depots infanterie naar het depot wielrijders. Minuut.
1939 1 stuk

218 Stukken inzake het verbod van de minister van defensie om het weigeren van verlof
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als strafmaatregel te gebruiken.
1939 1 omslag

219 Telegram van de minister van defensie inzake het tijdelijk niet verlenen van 
periodieke verloven.
1939 1 stuk

220 Stukken inzake de overplaatsing van een monteur van de 3e verkenningsafdeling 
naar het depot cavalerie.
1939 1 omslag

221 Brieven inzake het aanschaffen van motorrijwielen.
1939 2 stukken

222 Stukken betreffende klachten van de commandant veldleger over de aanvulling van
het veldleger uit de depots.
1939 1 omslag

223 Brief van de opperbevelhebber aan de wnd. inspecteur van de cavalerie inzake een 
mogelijke verplaatsing van het depot wielrijders.
1939 1 stuk

224 Brief van de minister van defensie aan de wnd. inspecteur van de cavalerie inzake 
de reorganisatie van de lichte troepen per 1 mei 1940.
1939 1 stuk

225 Brief van de commandant van het depot cavalerie aan de wnd. inspecteur van de 
cavalerie inzake voorzieningen op het gebied van materieel en personeel voor 
nieuw op te richten onderdelen.
1939 1 stuk

226 Brief van de direkteur voor het materieel der landmacht aan de wnd. inspecteur van
de cavalerie inzake de indeling van een opperwachtmeester-magazijnbeheerder bij 
de herstellingsafdeling van het 3e legerkorps, met kanttekening van de wnd. 
inspecteur van de cavalerie.
1939 2 stukken

227 Brief van de commandant van de lichte divisie inzake de vervanging van personeel 
dat overgeplaatst is naar de depots. Afdruk.
1939 1 stuk

228 Correspondentie tussen de wnd. inspecteur van de cavalerie en de commandant 
van het depot wielrijders inzake het benodigde aantal personeel voor het veldleger.
1939 1 stuk

229 Stukken betreffende de bij de mitrailleurscompagnieën van de regimenten 
wielrijders ontbrekende motorrijwielen.
1939 1 omslag

230 Brief van de minister van defensie aan de wnd. inspecteur van de cavalerie inzake 
de ontbrekende dienstplichtigen bij het 1e en 2e regiment wielrijders. Met 1 bijlage.
1939 2 stukken

231 Brieven van de wnd. inspecteur van de cavalerie aan de minister van defensie 
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betreffende het tekort aan motoren in het depot cavalerie. Met 3 bijlagen.
1939 1 omslag

232 Staat houdende overzicht van de organisatie van het depot cavalerie. Minuut.
1939 1 stuk
Stuk was bijlage bij een niet aangetroffen brief van de wnd. inspecteur van de cavalerie.

233 Brief van de commandant van het depot cavalerie aan de wnd. inspecteur van de 
cavalerie inzake de vervanging van 3 kadetten-vaandrigs bij hun overplaatsing naar 
het veldleger.
1939 1 stuk

234 Correspondentie tussen de commandant van de 4e verkenningsafdeling en de wnd.
inspecteur van de cavalerie inzake de kaderopleiding voor het 
pantserafweergeschut-eskadrons.
1939 2 stukken

235 Stukken betreffende het verplaatsen van onderdelen bij een inval uit het oosten.
1940 1 omslag

236 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de wnd. inspecteur van de 
cavalerie ter aanbieding van een bundel mobilisatieverslagen. Met 1 bijlage.
1940 2 stukken

237 Brieven van de wnd. inspecteur van de cavalerie inzake de verdeling van 
motorrijwielen over de onderdelen.
1940 1 omslag

238 Brief van de wnd. inspecteur van de cavalerie inzake de uitrusting van de secties 
mortieren van 8 en mitrailleurs M 08/15 bij de lichte troepen. Met 5 bijlagen.
1940 1 omslag

239 Stukken betreffende de mogelijkheid tot legering van het depot cavalerie te 
Deventer.
1940 3 stukken

240 Stukken inzake de reorganisatie van de lichte troepen.
1940 1 omslag

241 Brief van de commandant van het depot cavalerie aan de wnd. inspecteur van de 
cavalerie inzake problemen bij het vervoeren van zware mitrailleurs op zijspannen. 
Met 2 bijlagen.
1940 3 stukken

242 Correspondentie tussen de minister van defensie en de wnd. inspecteur van de 
cavalerie inzake het betrachten van spoed bij de reorganisatie der lichte troepen.
1940 2 stukken

243 Brief van de wnd. inspecteur van de cavalerie ter aanbieding van een brief van de 
opperbevelhebber inzake het afdeppen van mosterdgas. Met 1 bijlage. Minuut.
1940 2 stukken

244 Stukken betreffende de eisen voor aanstelling tot de rang van korporaal-monteur.
1940 1 omslag
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245 Correspondentie tussen de minister van defensie en de wnd. inspecteur van de 
cavalerie inzake de organisatie van een peloton pantserwagens van een regiment 
huzaren.
1940 1 omslag

246 Stukken betreffende de reorganisatie van de lichte troepen.
1940 1 omslag

247 Brief van de commandant van het depot cavalerie aan de wnd. inspecteur van de 
cavalerie ter aanbieding van een staat van bij het depot aanwezige paarden. Met 1 
bijlage.
1940 2 stukken

248 Telegram van de minister van defensie betreffende het intrekken van de verloven 
op 9 april 1940.
1940 1 stuk

249 Brief van de inspecteur van de infanterie aan de wnd. inspecteur van de cavalerie 
inzake de huisvesting van de inspectie bij een verplaatsing van de inspectie naar 
Apeldoorn na een inval uit het westen.
1940 1 stuk

250 Brief van de wnd. inspecteur van de cavalerie aan de commandanten van het depot 
wielrijders en het depot cavalerie inzake de noodzakelijkheid dat depottroepen na 3
maanden opleiding kunnen optreden tegen parachutisten of een binnenlandse 
vijand. Minuut.
1940 1 stuk

251 Stukken betreffende de opgave van sterkte aan personeel en paarden bij de 
inspectie van de cavalerie-onderdelen die daaronder ressorteerden.
1940 1 omslag

252 Stukken betreffende de door de duitse legerleiding verzochte opgaven van 
dienstplichtig-(c.q. reserve) en beroepspersoneel.
1940 1 omslag

253 Brieven houdende inlichtingen over gesneuvelde en vermiste militairen van de 3e 
compagnie van het 3e bataljon van het 2e regiment wielrijders.
1940 1 omslag

254 Brief van de commandant van de vesting Holland waarin hij bericht verzoekt over 
officieren en onderofficieren die zich tijdens de vijandelijkheden schuldig gemaakt 
hebben aan strafbare feiten. Afdruk.
1940 1 stuk

255 Brief van de commandant van het depot cavalerie inzake een militaire herdenking 
van de gesneuvelde militairen van het depot.
1940 1 stuk

256 Stukken betreffende het vastleggen van de krijgsgeschiedenis over de meidagen.
1940 1 omslag

257 Brief van de opperbevelhebber inzake het opruimen van hindernissen en 
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versterkingen door militairen. Afschrift.
1940 1 stuk

258 Brief van de secretaris-generaal van het departement van defensie ter aanbieding 
van zijn beschikking over het toekennen van een gratificatie aan reserveofficieren 
die langer dan 1 jaar vrijwillig in dienst zijn geweest. Met 1 bijlage.
1940 2 stukken

259 Brief van de commandant van de 7e compagnie van het depot wielrijders inzake het
vastleggen van de gegevens uit de oorlogsdagen.
1940 1 stuk

260 Circulaire van de opperbevelhebber inzake het bevel over eenheden die 
ressorteerden onder de minister van defensie. Afschrift.
1940 1 stuk

261 Brief van de opperbevelhebber waarin hij beveelt dat geruchten over het plegen 
van verraad in de meidagen onderzocht dienen te worden. Afschrift.
1940 1 stuk

262 Brief van de opperbevelhebber met richtlijnen voor officieren over gedrag in het 
openbaar. Afschrift.
1940 1 stuk

263 Brief van de opperbevelhebber inzake het uitbetalen van een mobilisatietoelage 
aan personeel dat verpleegd wordt in een ziekenhuis. Afschrift.
1940 1 stuk

264 Lijsten houdende overzicht van maatregelen die de staf van de inspecteur van de 
cavalerie moet nemen bij ontvangst van telegram A of P.
1939 2 stukken

265 Mobilsatie - instructies voor de commandant van het paardendepot cavalerie en 
hieronder ressorterende autoriteiten.
1939 1 pak

266 Staat houdende overzicht van het bij de staf van het depot cavalerie ingedeelde 
personeel.
(1939 1stuk

267 Staat houdende overzicht van het bij het paardendepot van het depot cavalerie 
ingedeelde personeel.
(1939 1 stuk

c. Persoonlijk archief

C. PERSOONLIJK ARCHIEF

268 Brief van de commandant van het veldleger betreffende een krantenartikel over het
beleid gevoerd door de afgetreden commandant bij beoordelingen van officieren.
1919 1 stuk

269 Brief van de minister van oorlog ter aanbieding van zijn circulaire inzake contacten 
tussen militaire chefs en ondergeschikten. Met 1 bijlage.
1919 2 stukken
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270 Circulaire van de opperbevelhebber a.i. inzake de plaatsing van officieren bij de 
vrijwillige landstorm. Met 1 bijlage.
1919 2 stukken

271 Brief van de commandant van het veldleger inzake een verbod op het detacheren 
van officieren voor opleidingsdoeleinden bij andere wapens. Afschrift.
1919 1 stuk

272 Stukken betreffende een nota van de inspecteur van de cavalerie inzake de 
toestand bij het wapen.
1920 1 omslag

273 Stukken betreffende de materiële positie van beroeps-onderofficieren.
1920 1 omslag

274 Uittreksel uit een brief van de minister van oorlog aan de commandant van het 
veldleger inzake het gebrek aan tucht in het leger, met kanttekening van de 
commandant veldleger.
1920 1 stuk

275 Brief van de commandant van de 4e divisie inzake het bewaren van patronen. 
Afschrift.
1920 1 stuk

276 Brieven inzake het beschikbaar stellen van kapiteins of ritmeesters om toegevoegd 
te worden aan enkele consuls.
1920 1 omslag

277 Kantbrief van de inspecteur van de cavalerie voor de directeur van de rij- en 
hoefsmidschool ter aanbieding van een brief van de commandant van de IVe divisie
over de militaire tucht in het garnizoen Amersfoort. Met 2 bijlagen.
1920 3 stukken

278 Correspondentie tussen de commandant van het veldleger en de inspecteur van de 
cavalerie inzake de detachering van een officier bij het franse leger.
1920 2 stukken

279 Stukken inzake problemen in de remontecommissie voor aankoop van paarden in 
Ierland in 1920.
1920 1 omslag

280 Brief van de inspecteur der cavalerie aan de hoofdofficier, belast met het toezicht 
op de depots huzaren, inzake de uitzending naar Zwitserland van twee officieren ter
bestudering van de remontering in dat land.
1921 1 stuk

281 Stukken betreffende de dienst van oppassers van officieren die niet met de troep 
uitrukken.
1921 1 omslag

282 Correspondentie tussen de minister van oorlog en de inspecteur van de cavalerie 
inzake de reorganisatie van de cavalerie. Met 1 bijlage.
1921 3 stukken
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283 Correspondentie tussen de inspecteur van de cavalerie en de commandant van het 
2e regiment huzaren inzake het verstrekken van een rijkswedstrijdpaard aan een 
cavalerie-officier.
1921 2 stukken

284 Stukken betreffende de regeling van afvloeiing van overcompleet 
beroepspersoneel.
1922 1 omslag

285 Brief van de inspecteur van de cavalerie inzake de lengte van de staarten van 
troepenpaarden. Minuut.
1922 1 stuk

286 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de minister van oorlog inzake de 
deelname van nederlandse officieren aan een concours-hippique te Londen. 
Minuut.
1922 1 stuk

287 Brief van de commandant van het veldleger aan de inspecteur van de cavalerie 
inzake de regeling van een proef met het vervoer van lichte mitrailleurs.
1923 1 stuk

288 Stukken betreffende nabeschouwingen van diverse oefeningen van de cavalerie.
1923 1 omslag

289 Correspondentie tussen de inspecteur van de cavalerie en de minister van oorlog 
inzake een voorstel om over te gaan tot titulaire bevordering van officieren, met 
een kanttekening van de commandant van het veldleger.
1923 2 stukken

290 Correspondentie tussen de inspecteur van de cavalerie en de commandant van het 
2e half-regiment huzaren inzake een tactische oefening op de kaart.
1923 2 stukken

291 Brief van de commandant van het veldleger inzake de opberging van geheime 
stukken, met kanttekening van de inspecteur van de cavalerie.
1923 1 stuk

292 Stukken inzake de bevoegdheden van de chef van het veterinaire hospitaal 1923-
1924 1 omslag

293 Stukken betreffende de concoursen-hippique te Nice en Parijs.
1924 1 omslag

294 Brief van de minister van oorlog aan de inspecteur van de cavalerie ter aanbieding 
van een circulaire inzake een verbod op de verspreiding van anti-militairistische 
propaganda. Met 1 bijlage.
1925 2 stukken

295 Brief van de commandant van het veldleger inzake het openbaar worden van 
geheime gegevens over een proef met gasmaskers, met minuut van een 
aanbiedingsbrief van de inspecteur van de cavalerie.
1925 2 stukken
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296 Brief van de commandant van het veldleger inzake de bestrijding van 
communistische agitatie bij de troep. Met 1 bijlage.
1925 2 stukken

297 Brief van de commandant van het veldleger inzake de goede handhaving van de 
tucht tijdens de herhalingsoefeningen van 1925 met kanttekening van de inspecteur
van de cavalerie.
1925 1 stuk

298 Stukken houdende een nabeschouwing van een oefening op de kaart door de 
inspecteur van de cavalerie.
1925 1 omslag

299 Brief van de chef van de generale staf aan de inspecteur van de cavalerie inzake de 
beschikbaarstelling van een keukenwagen voor het regiment wielrijders, met een 
kanttekening van de inspecteur van de cavalerie.
1926 1 stuk

300 Stukken inzake de strafbevoegdheid van regimentsadjudanten.
1926 1 omslag

301 Stukken betreffende het opstellen van een lesprogramma bij de school voor 
verlofsofficieren van de cavalerie.
1926 1 omslag

302 Stukken betreffende de slechte staat van de legeringsruimten.
1929 1 omslag

303 Brief van de inspecteur van de cavalerie ter aanbieding van een brief van de 
commandant van het veldleger inzake het tenue van militairen in het garnizoen 's-
Gravenhage. Met 1 bijlage. Minuut.
1929 2 stukken

304 Brief van de inspecteur van de cavalerie waarin hij verbied dat leerlingen van de 
hogere krijgsschool tijdens hun detachering bij onderdelen van de lichte brigade 
oefeningen ontwerpen. Minuut.
1929 1 stuk

305 Correspondentie tussen de inspecteur van de cavalerie en de commandant van het 
le regiment huzaren inzake oefeningen voor de verkenningsafdelingen.
1929 2 stukken

306 Brief van de inspecteur van de cavalerie ter aanbieding van een brief van de 
commandant van het veldleger inzake de handhaving van de gevechts- en 
marstucht. Met 1 bijlage. Minuut.
1929 2 stukken

307 Brief van de commandant van het veldleger inzake de beoordeling van reserve-
officieren. Afdruk.
1930 1 stuk

308 Stukken inzake de geneeskundige behandeling van van leerlingen van de school 
voor reserve-officieren van de cavalerie.
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1930 1 omslag

309 Circulaire van de minister van defensie inzake de keuzebevordering van reserve-
officieren.
1930 1 stuk

310 Stukken inzake een conflict tussen de commandant van het 1e halfregiment 
huzaren en de chef van de militaire veterinaire dienst inzake de bevoegdheden van 
de laatste bij paardenkeuringen.
1930 1 omslag

311 Stukken betreffende de gemiddelde arbeidstijd van onderofficieren.
1930 1 omslag

312 Stukken inzake problemen bij de vredesencadrering van het leger.
1931 1 omslag

313 Stukken betreffende de beoordeling van reserve-officieren.
1931 1 omslag

314 Circulaire van de commandant van de 1e infanteriebrigade inzake voorzorgen bij 
ongeregeldheden. Met 1 bijlage.
1931 2 stukken

315 Stukken betreffende een mogelijke bezuiniging door reorganisatie van de rijschool.
1931 1 omslag

316 Stukken inzake het optreden van officieren als klassecommandant, samen met 
onderofficieren.
1932 1 omslag

317 Stukken betreffende mogelijke bezuinigingen op de organisatie van het veldleger.
1932 1 omslag

318 Stukken betreffende een reorganisatie van de artillerie en infanterie ter bezuiniging 
op de legeruitgaven.
1932 1 omslag

319 Rapport van de directeur van de rijschool over de rijlessen van ritmeester de Kruijff 
volgens de italiaanse methode.
1929 1 stuk
In 1932 opnieuw geagendeerd.

320 Brief van de minister van defensie aan de inspecteur van de cavalerie ter aanbieding
van een afschrift van een brief aan de chef van de militaire veterinaire dienst inzake 
de doelstelling van het remonte-depot. Met 1 bijlage.
1932 2 stukken

321 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de minister van defensie met een 
voorstel de directeur van de rijschool een onderscheiding toe te kennen bij het 75-
jarig bestaan van de school. Minuut.
1932 1 stuk

322 Nota van de commandant van het veldleger inzake de toepassing van het 
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"Voorschrift betreffende de beoordelingslijsten van de officieren bij de Landmacht" 
bij het veldleger.
1932 1 stuk

323 Brief van de commandant van het veldleger ter aanbieding van een uittreksel van 
zijn brief aan de minister van defensie inzake de bij het veldleger in 1934 te houden 
oefeningen. Met 1 bijlage.
1933 2 stukken

324 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de commandant van het veldleger 
inzake het optreden van officieren bij muiterij.
1933 1 stuk

325 Stukken betreffende het afleggen van een verklaring tot steun aan het wettig gezag 
door beroepsonderofficieren en burgerpersoneel.
1933 1 omslag

326 Stukken betreffende de herdenking van de 400-jarige geboortedag van prins 
Willem van Oranje.
1933 1 omslag

327 Stukken betreffende het niet mogen deelnemen van onderofficieren aan 
concoursen waarop ook officieren uitkomen.
1933 1 omslag

328 Stukken betreffende het dragen van het ceremoniele tenue bij plechtigheden.
1933 1 omslag

329 Stukken inzake de individuele geoefendheid van de cavaleristen.
1933 1 omslag

330 Brief van de commandant van het veldleger inzake de beoordeling op hun 
geschiktheid voor een hogere rang van onderofficieren.
1933 1 stuk

331 Stukken inzake een controle op de kleding en uitrusting van de onderofficieren.
1933 3 stukken

332 Stukken betreffende het dragen van burgerkleding buiten de diensturen.
1933 1 omslag

333 Brief van de commandant van het veldleger aan de minister van defensie inzake de 
beoordeling van cavalerie-reserve-officieren voor de hoofdofficiersrang. Afschrift.
1933 1 stuk

334 Brief van de commandant van het veldleger inzake de kleding van officieren bij 
plechtigheden. Afdruk.
1933 1 stuk

335 Brief van de commandant van het veldleger inzake de verhouding tussen militairen 
van dezelfde rang. Met 2 bijlagen.
1933 3 stukken

336 Stukken inzake de financiële vergoeding voor de remontecommissie buitenland.
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1933 1 omslag

337 Stukken inzake de oefeningen van de lichte brigade in september 1933.
1933 1 omslag

338 Brief van de commandant van het veldleger inzake het inrichten van rustkamers 
voor officieren in de kazernes. Afdruk.
1933 1 stuk

339 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de commandant van het korps rijdende
artillerie inzake de draagsingel van de vandehandse paarden, met antwoord van 
deze commandant.
1933 1 stuk

340 Stukken betreffende de opvoering van de marsvaardigheid van de paarden.
1933 1 omslag

341 Stukken inzake de reorganisatie van het leger in verband met de invoer van het 
capitulantenstelsel.
1933 1 omslag

342 Brief van de commandant van het veldleger inzake de taak van officieren met een 
juridische opleiding. Met 1 bijlage. Afdruk.
1933 2 stukken

343 Brief van de commandant van het veldleger inzake het ziekenrapport tijdens 
herhalingsoefeningen. Met 1 bijlage.
1933 2 stukken

344 Brief van de inspecteur van de cavalerie inzake de individuele opleiding van 
huzaren.
1933 1 stuk

345 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de commandant van het IIe regiment 
huzaren inzake de rijlessen bij het 3e halfregiment huzaren. Minuut.
1933 1 stuk

346 Nota van de inspecteur van de infanterie inzake de bevordering van vaandrigs tot 
reserve-officier.
1933 1 stuk

347 Brief van de commandant van het veldleger inzake de zorg van officieren voor het 
welzijn van de troep, met kanttekening van de inspecteur van de cavalerie.
1933 1 stuk

348 Stukken inzake het verbeteren van de houding van soldaten in het openbaar.
1934 1 omslag

349 Brief van luitenant-generaal W. Röell aan de inspecteur van de cavalerie ter 
aanbieding van een rapport over de school voor reserve-officieren van de cavalerie.
Met 1 bijlage.
1934 2 stukken

350 Brief van de commandant van het veldleger inzake een mogelijke "bijzondere 
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opkomst". Afdruk.
1934 1 stuk

351 Brief van de commandant van het veldleger inzake het opheffen van de 
consignaties, met kanttekening van de inspecteur van de cavalerie.
1934 2 stukken

352 Brief van de commandant van het veldleger inzake het gebruik van het 
draagriemstel. Afdruk.
1934 1 stuk

353 Stukken inzake het houden van voordrachten door officieren.
1934 1 omslag

354 Nota's inzake het beoordelen van officieren.
1934 2 stukken

355 Correspondentie tussen de commandant van het veldleger en de inspecteur van de 
cavalerie inzake de commandering van de verkenningsafdelingen.
1934 2 stukken

356 Nota van de inspecteur van de cavalerie voor de commandant van het veldleger 
inzake het functioneren van de kornet binnen de troep. Minuut.
1935 1 stuk

357 Brief van de commandant van het veldleger inzake het toezicht op de kleding van 
de troep. Afdruk.
1935 1 stuk

358 Brief van de inspecteur van de cavalerie inzake de voortgezette opleiding van 
beroepsofficieren. Minuut.
1935 1 stuk

359 Brief van de commandant van het veldleger inzake het publiceren van gegevens 
over oefeningen in de pers, met kantbrief van de inspecteur van de cavalerie.
1935 2 stukken

360 Brief van de commandant van het veldleger inzake het optreden van 
onderofficieren als hulpleider bij oefeningen, met kantbrief van de inspecteur van 
de cavalerie.
1935 2 stukken

361 Stukken inzake de stalling van de paarden bij de rijschool.
1935 3 stukken

362 Brief van de commandant van het veldleger aan de commandant van de IIIe divisie 
inzake de positie van de regimentscommandant als leider van 2 bataljons bij 
herhalingsoefeningen. Afdruk. Met 1 bijlage.
1935 2 stukken

363 Stukken inzake problemen rond het bezoeken van het remontedepot door de 
commandant van het algemeen paardendepot.
1935 1 omslag



2.13.54 Inspecteur Cavalerie 43

364 Brief van de commandant van het veldleger inzake het gelijktijdig deelnemen van 
officieren en onderofficieren aan schermwedstrijden, met een kanttekening van de 
inspecteur van de cavalerie.
1935 1 stuk

365 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan het hoofd van de afdeling G.S.III van de
generale staf met een verzoek om inlichtingen over het duitse en het belgische 
leger. Met 1 bijlage.
1935 2 stukken

366 Correspondentie tussen de commandant van het IIe regiment huzaren en de 
inspecteur van de cavalerie inzake het wijzigen van het opleidingsschema voor 
dienstplichtigen. Met 1 bijlage.
1935 3 stukken

367 Brief van de commandant van het veldleger betreffende het optreden van officieren
als raadsman van jongere collega's en onderofficieren.
1935 1 stuk

368 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de minister van defensie inzake de 
problemen besproken tijdens een treinreis, te weten: paardensportwedstrijden in 
het buitenland, rijkspaarden voor officieren, uitbreiding van het aantal paarden per 
veldeskadrons, verbetering van de stallen bij de rijschool en de benoeming van een 
gepensioneerd luitenant-kolonel tot kolonel titulair. Minuut. Met 3 bijlagen.
1935 1 omslag

369 Brief van de commandant van het veldleger inzake de noodzaak dat troependienst 
een onderdeel blijft van de beoordeling op de geschiktheid voor een hogere rang. 
Afdruk.
1935 1 stuk

370 Correspondentie tussen de inspecteur van de cavalerie en de directeur van de 
rijschool inzake het deelnemen aan buitenlandse paardensportwedstrijden.
1936 2 stukken

371 Brief van de commandant van het veldleger inzake het vergroten van de historische 
kennis bij reserveofficieren.
1936 1 stuk

372 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de minister van defensie inzake de 
noodzaak van de vorming van een tweede eskadron pantserwagens.
1936 1 stuk
Stuk was bijlage bij brief van de inspecteur van de cavalerie d.d. 24-2-1936 nr. 209 G

373 Correspondentie tussen de commandant van het Ie regiment huzaren en de 
inspecteur van de cavalerie inzake hoefbeslag.
1936 3 stukken

374 Brief van de minister van defensie aan de inspecteur van de cavalerie inzake een 
dreigend tekort aan beroepsofficieren bij de cavalerie.
1936 1 stuk

375 Stukken inzake het in dienst houden van de dienstplichtigen van de lichting 1935 II.
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1936 3 stukken

376 Brief van de commandant van het veldleger inzake het ceremonieël bij het 
beëdigen van officieren.
1936 1 stuk

377 Brief van de commandant van het veldleger inzake het tekort aan beroepsofficieren
bij de artillerie en de cavalerie.
1936 1 stuk

378 Brief van de commandant van het veldleger inzake de taak van de 
inlichtingendienst. Afdruk.
1936 1 stuk

379 Stukken inzake problemen rond reserve-officieren die een werkloosheidsuitkering 
genieten.
1936 1 stuk

380 Brief van de commandant van het veldleger inzake het aanbieden van een geschenk
van de landmacht aan prinses Juliana en prins Bernhard ter gelegenheid van hun 
huwelijk. Afdruk.
1936 1 stuk

381 Brieven inzake de wenselijkheid reserve-hoofdofficieren mede te beoordelen op 
hun maatschappelijke positie.
1936 3 stukken

382 Correspondentie tussen de inspecteur van de cavalerie en de particuliere secretaris 
van prins Bernhard inzake de aanbieding van een cavaleriesabel ter gelegenheid 
van zijn beëdiging als officier van het nederlandse leger.
1936 2 stukken

383 Stukken inzake de vraag of dienstplichtigen van fascistische gezindheid 
aangewezen kunnen worden voor de opleiding tot dienstplichtig onderofficier.
1936 1 omslag

384 Correspondentie tussen de commandant van het veldleger en de inspecteur van de 
cavalerie inzake de vraag of echtscheidingen mede deel moeten uitmaken van de 
beoordeling van officieren.
1937 3 stukken

385 Brief van de inspecteur van de cavalerie inzake het deelnemen van officieren aan 
het maatschappelijk leven. Met 1 bijlage. Minuut.
1937 2 stukken

386 Brief van de inspecteur van de cavalerie inzake het verbeteren van het uiterlijk 
voorkomen van de militairen onder zijn bevel. Afdruk.
1937 1 stuk

387 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de commandant van het korps rijdende
artillerie inzake het deelnemen van pantserwagens aan de oefeningen van het 
veldleger. Minuut.
1937 1 stuk
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388 Correspondentie tussen de commandant van het veldleger en de inspecteur van de 
cavalerie inzake de installatie van prins Bernhard als officier bij het korps rijdende 
artillerie.
1937 1 omslag

389 Brief van de commandant van het veldleger inzake de beoordeling van reserve-
officieren voor hogere rangen.
1937 1 stuk

390 Correspondentie tussen de inspecteur van de artillerie en de inspecteur van de 
cavalerie inzake de herdenking van het 80-jarig bestaan van de rijschool.
1937 3 stukken

391 Nota van de inspecteur van de cavalerie aan de commandant van het veldleger 
inzake de opleiding van reserve-majoor tot reserve-luitenant-kolonel. Minuut.
1937 1 stuk

392 Brief van de minister van defensie inzake de regeling van de plechtigheden bij de 
geboorte van een prins of prinses. Met 1 bijlage.
1937 2 stukken

393 Brief van de commandant van het veldleger inzake de geestelijke verzorging van 
capitulanten-onderofficier. Met 1 bijlage.
1938 2 stukken

394 Brief van de commandant van het veldleger inzake de eisen waaraan reserve-
officieren moeten voldoen die wensen over te gaan naar het korps 
beroepsofficieren.
1938 1 stuk

395 Nota van de inspecteur van de cavalerie voor de minister van defensie inzake de 
officiersencadrering van de cavalerie. Minuut.
1938 1 stuk

396 Stukken inzake het aanbieden van een geschenk ter gelegenheid van de geboorte 
van prinses Beatrix aan prins Bernhard door officieren van het 4e halfregiment 
huzaren.
1938 1 omslag

397 Kantbrief van de commandant van het veldleger aan de inspecteur van de cavalerie 
ter aanbieding van een brief van de minister van defensie inzake de verdeling van 
het personeel voor de op te richten regimenten motorrijders. Met 1 bijlage.
1938 2 stukken

398 Brief van de minister van defensie aan de inspecteur van de cavalerie inzake de 
officiersencadrering van de cavalerie.
1938 1 stuk

399 Brief van de commandant van het veldleger inzake de opvoeding van 
dienstplichtigen in nationale zin. Afdruk.
1938 1 stuk

400 Stukken inzake het overgaan van reserve-officieren naar het korps 
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beroepsofficieren.
1938 1 omslag

401 Stukken betreffende het verbod op het gelijktijdig deelnemen van officieren en 
onderofficieren aan schermwedstrijden.
1938 1 omslag

402 Brief van de commandant van het veldleger inzake het geheim houden van militaire
gegevens in verband met de legering van garnizoenen langs de grenzen. Met 1 
bijlage.
1938 2 stukken

403 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de minister van defensie inzake de 
opkomst in werkelijke dienst van reserve-officieren van de cavalerie die over willen 
gaan naar het beroepspersoneel. Minuut.
1938 1 stuk

404 Brieven inzake het oefenen van oudere reserve-kapiteins als 
bataljonscommandant.
1938 2 stukken

405 Brieven van de inspecteur van de cavalerie aan de commandanten van het I en IIe 
regiment huzaren inzake het ere-escorte van de huzaren bij de doop van prinses 
Beatrix.
1938 2 stukken

406 Stukken inzake problemen rond een radio-uitzending over het korps rijdende 
artillerie.
1938 1 omslag

407 Stukken inzake de plechtigheden te Amersfoort bij de oprichting van het 2e 
eskadron pantserwagens.
1938 1 omslag

408 Brieven van de inspecteur van de cavalerie inzake de regeling bij begrafenissen van 
officieren. Minuut.
1938 2 stukken

409 Stukken inzake de oefening van oudere reserve-kapiteins.
1938 1 omslag

410 Brieven van de inspecteur van de cavalerie inzake de toestand van het 
draagriemenstel van de officieren. Met 1 bijlage.
1938 3 stukken

411 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de minister van defensie ter aanbieding
van een brief met nota van de commandant van het korps rijdende artillerie inzake 
het oprichten van een opleidingsbatterij bij dit korps. Met 2 bijlagen.
1938 3 stukken

412 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de minister van defensie inzake de 
benoeming van de commandant van het 2e regiment wielrijders. Minuut.
1939 1 stuk
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413 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de commandant van het veldleger 
inzake het beoefenen van de mobilisatie. Minuut.
1939 1 stuk

414 Brief van de inspecteur van de cavalerie met opmerkingen over een door hem 
gehouden kaderoefening Met 2 bijlagen. Afdruk.
1939 3 stukken

415 Brief van de inspecteur van de cavalerie inzake de inkwartiering bij personen van 
extreme politieke kleur. Met 1 bijlage. Afdruk.
1939 2 stukken

416 Brief van de commandant van het veldleger, met kanttekening van de inspecteur 
van de cavalerie, inzake de omgang van officieren met buitenlandse militairen. 
Afdruk.
1939 1 stuk

417 Brief van de inspecteur van de cavalerie aan de commandant van het veldleger ter 
aanbieding van een rapport over de mogelijkheden van een aanval op de 
grebbelinie, opgemaakt in het kader van een oefening. Met 1 bijlage.
1939 2 stukken

418 Brief van de inspecteur van de cavalerie inzake de te vriendschappelijke omgang 
van officieren onderling. Met 1 bijlage. Afdruk.
1939 2 stukken

419 Brief van de commandant van het veldleger inzake het beoordelen van luitenant-
kolonels van de artillerie op hun geschiktheid als divisie-commandant. Afdruk.
1939 1 stuk

420 Brieven inzake het handhaven van de tucht bij onderdelen van de landmacht.
1939 2 stukken

421 Brief van de opperbevelhebber inzake het groeten van duitse officieren door 
nederlandse militairen. Met 1 bijlage. Afdruk.
1940 2 stukken
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II. Commandant Cavalerie-brigade. Persoonlijk archief.

II. COMMANDANT CAVALERIE-BRIGADE. PERSOONLIJK ARCHIEF.

422 Brieven inzake de behandeling van geheime correspondentie.
1918 3 stukken

423 Circulaire van de opperbevelhebber inzake het instellen van de eremedaille voor 
voortvarendheid en vernuft, met een voordracht van de commandant van het korps
rijdende artillerie voor het toekennen van deze onderscheiding.
1918 2 stukken

424 Brief van de commandant van de cavalerie-brigade ter aanbieding van een brief van
de commandant van het veldleger inzake het oefenen van hoofdofficieren van de 
cavalerie en de veldartillerie als leider van oefeningen. Met 1 bijlage.
1918 2 stukken

425 Nota van de commandant van het veldleger inzake de strategische positie van het 
westelijk deel van Noord-Brabant. Afschrift.
1918 1 stuk

426 Brieven inzake problemen rond de legering van onderofficieren samen met 
minderen.
1918 2 stukken

427 Circulaire van de opperbevelhebber inzake het verlenen van militaire hulp bij de 
vordering van graan en peulvruchten. Met 1 bijlage.
1918 2 stukken

428 Circulaire van de commandant van het veldleger met een beschouwing over de 
verhouding tussen Nederland en Duitsland.
1918 1 stuk

429 Circulaire van de opperbevelhebber inzake censuur op de correspondentie van 
krijgsraadarrestanten, met kanttekeningen van de commandant van het veldleger 
en de commandant van de cavalerie-brigade. Afschrift.
1918 1 stuk

430 Brieven inzake het uitlekken van geheime correspondentie naar de pers.
1918 3 stukken

431 Circulaire van de opperbevelhebber ter aanbieding van een overzicht van de sterkte 
van het duitse leger per juli 1918. Met 1 bijlage.
1918 2 stukken

432 Circulaire van de opperbevelhebber inzake verboden lectuur, met kanttekening van 
de commandant van de cavalerie-brigade.
1918 1 stuk

433 Circulaire van de opperbevelhebber inzake de categorieën personeel die kennis 
mogen nemen van geheime bescheiden.
1918 1 stuk

434 Brief van de commandant van het veldleger inzake het opbergen van geheime 
stukken, met minuut van een uitgaande brief van de commandant cavalerie-



2.13.54 Inspecteur Cavalerie 49

brigade op de achterkant inzake hetzelfde onderwerp.
1918 1 stuk

435 Bekendmaking van de opperbevelhebber over de organisatie van het duitse leger in
het begin van 1918. Afschrift.
1918 1 stuk

436 Brieven van de opperbevelhebber inzake de opvang van vluchtelingen uit België. 
Afschrift.
1918 2 stukken

437 Nota van de afd. III van de generale staf inzake het tactisch gebruik van diverse 
vuurwapens. Met kantbrief van de commandant cavalerie-brigade.
1918 2 stukken

438 Brief van de commandant cavalerie-brigade inzake maatregelen tegen de 
revolutionaire dreiging. Minuut.
1918 1 stuk
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III. Commandant van de lichte brigade/lichte divisie

III. COMMANDANT VAN DE LICHTE BRIGADE/LICHTE DIVISIE
A. Correspondentie

A. CORRESPONDENTIE
1. Archief van de Commandant

1. ARCHIEF VAN DE COMMANDANT
1.a. Algemeen archief

1.A. ALGEMEEN ARCHIEF

439 Instructie van de commandant van de lichte divisie voor schietoefeningen met 
mitrailleurs en hand- en vuistvuurwapens. Afdruk.
1939 1 stuk

440 Instructie van de commandant van de lichte divisie voor het gebruik van K-rollen 
(pantserwagenhindernis). Afdruk.
1939 1 stuk

441 Staat houdende overzicht van de samenstelling van het stafkwartier van de lichte 
brigade.
(1939 1 stuk

442 Memorie van de commandant van de lichte divisie inzake het oefenen van de 
onderdelen van de lichte divisies. Afdruk.
1940 1 stuk
Zie inv. nr. 542.

443 Instructie van de commandant van het veldleger voor oefeningen met de artillerie. 
Afdruk.
1940 1 stuk

444 Brief van de commandant van het Ie bataljon van het 1e regiment wielrijders aan de
commandant van de lichte divisie inzake de aanbieding van een bataljonskrant.
1940 1 stuk

445 Brief van de commandant van het korps rijdende artillerie aan de commandant van 
de lichte divisie inzake door de afdeling gehouden oefeningen.
1940 1 stuk

446 Stukken betreffende een oefening van de lichte divisie in maart 1940.
1940 1 omslag

447 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het IIIe 
legerkorps ter aanbieding van een legeringsstaat van de onderdelen van de lichte 
divisie. Met 1 bijlage.
1940 2 stukken

448 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de Kommandeur des I.R. 328 ter 
aanbieding van een overzicht van het aantal manschappen en de dislocatie daarvan
van de lichte divisie. Met 2 bijlagen.
1940 3 stukken

449 Brief van de garnizoens-commandant van Dordrecht inzake de verplaatsing van 
onderdelen van de lichte divisie.
1940 1 stuk
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450 Stukken inzake het samenstellen van een overzicht voor de Ortskommandant te 
Apeldoorn van het in Overijssel en Gelderland aanwezige militaire personeel en 
materieel.
1940 1 omslag

451 Stukken inzake het samenstellen van een overzicht van het door het veldleger 
ingeleverde materieel en munitie.
1940 1 omslag

452 Instructie van de commandant van het kantonnement Arnhem voor de troepen van
de lichte divisie die daar gelegerd zijn.
1940 1 stuk

453 Brieven inzake een vraag van de opperbevelhebber over gemaakte 
krijgsgevangenen en overtreding van het oorlogsrecht door duitse militairen.
1940 1 omslag
Zie ook inv. nr. 467

454 Stukken inzake arrestaties verricht door militairen in de meidagen.
1940 1 omslag

1.b. Geheim archief

1.B. GEHEIM ARCHIEF

455 Instructie van de chef van de generale staf voor de commandant van de lichte 
divisie betreffende de concentratie van de divisie. Afdruk. Met 9 bijlagen.
1938 1 omslag

456 Stukken betreffende het verloop van de mobilisatie en concentratie van de lichte 
divisie.
1939 1 omslag

457 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het 
veldleger inzake gehouden proeven met een Renault vechtwagen. Minuut.
1939 1 stuk

458 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het 
veldleger inzake de taak en de organisatie van de herstellingsploeg. Met 1 bijlage.
1939 2 stukken

459 Instructie van de chef staf van de lichte divisie betreffende de samenstelling en 
verplaatsing van de lichte divisie. Afdruk.
1939 1 stuk

460 Brief van de commandant van het cavaleriecommando van de lichte divisie aan de 
commandant van de lichte divisie inzake de verkenning van een stelling tussen 
Olland en St. Oedenrode.
1940 1 stuk

461 Brief van de commandant van de lichte divisie inzake de detachering van secties 
mortieren van 8 bij de regimenten wielrijders. Met 1 bijlage. Afdruk.
1940 2 stukken

462 Brief van de commandant van het korps rijdende artillerie aan de commandant van 
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het veldleger inzake de encadrering van het korps. Afschrift.
1940 1 stuk

463 Brief van de commandant van het IIIe legerkorps aan de commandant van het 
veldleger inzake de reorganisatie van het korps rijdende artillerie.
1940 1 stuk

464 Circulaire van de commandant van het IIIe legerkorps inzake de vorming van 
krijgsraden te Velde.
1940 1 stuk

465 Stukken inzake een onderzoek over het gevecht te Dordrecht op 13 mei 1940.
1940 1 omslag

466 Brief van de territoriaal bevelhebber in Overijssel inzake laatdunkende 
opmerkingen van nederlandse militairen over de duitse weermacht, met 
kanttekening van de commandant van de lichte divisie.
1940 2 stukken

467 Stukken inzake een vraag van de commandant van het veldleger inzake gemaakte 
krijgsgevangenen en overtreding van het oorlogsrecht door duitse militairen.
1940 1 omslag
Zie ook inv. nr. 453

468 Stukken inzake het behoud van militaire verzamelingen en bibliotheken.
1940 1 omslag

1.c. Persoonlijk archief

1.C. PERSOONLIJK ARCHIEF

469 Brief van de commandant van het veldleger inzake het opmaken van 
beoordelingslijsten in tijden van oorlogsgevaar, met kanttekening van de 
commandant van de lichte divisie.
1939 1 stuk

470 Brief van de commandant van de lichte divisie inzake het handhaven van krijgstucht
bij onderdelen van de lichte divisie. Afdruk.
1939 1 stuk

471 Brief van de commandant van het IIIe legerkorps aan de commandant van de lichte 
divisie inzake het onder bevel stellen van het grensbataljon jagers bij de lichte 
divisie.
1939 1 stuk

472 Brieven inzake het ongeoorloofd verlaten van hun kantonnement of garnizoen 
door militairen.
1939 3 stukken

473 Instructie van de commandant van de lichte divisie voor het personeel in verband 
met het bezoek van prins Bernhard aan de divisie. Afdruk.
1939 1 stuk

474 Brief van de commandant van de lichte divisie inzake de noodzaak met kracht te 
werken aan de stellingbouw. Minuut.
1939 1 stuk
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475 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het IIIe 
legerkorps inzake het overnachten van echtgenotes van officieren en 
onderofficieren in de kantonnementen. Minuut.
1939 1 stuk

476 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de opperbevelhebber inzake de 
wenselijkheid om enige officieren na hun bevordering te behouden bij de lichte 
divisie. Minuut.
1939 1 stuk

477 Brieven inzake het houden van een voordracht over geslachtsziekten voor 
militairen door de officier van gezondheid.
1939 3 stukken

478 Brief van de districtscommandant van de marechaussee te Eindhoven inzake de 
wettelijke mogelijkheden ter bestrijding van spionage.
1939 1 stuk

479 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het IIIe 
legerkorps inzake het gedrag van militairen in een café te Eindhoven. Met 1 bijlage. 
Minuut.
1939 2 stukken

480 Circulaire van de opperbevelhebber waarin hij wijst op het gevaar dat militairen 
lopen bij het bezoek aan verdachte huizen.
1939 1 stuk

481 Brief van de commandant van het IIIe legerkorps inzake het luieren van militairen 
tijdens uren dat ze dienst doen. Afdruk.
1939 1 stuk

482 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het 
veldleger betreffende de aanvalsmethoden van Duitsland. Concept.
1939 1 stuk

483 Brief van de commandant van het veldleger waarin hij officieren wijst op de 
noodzaak zich te onthouden van het verkondigen van de mening dat Nederland 
niet in de oorlog betrokken wordt, met kanttekening van de commandant van de 
lichte divisie.
1939 2 stukken

484 Circulaire van de opperbevelhebber inzake het niet voldoende afdoen van 
rapporten van de patrouilles van de politietroepen door de tot straffen bevoegde 
commandanten.
1939 1 stuk

485 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het 2e 
regiment wielrijders betreffende de slechte legering van het Ie bataljon van het 
regiment. Minuut.
1939 1 stuk

486 Circulaire van de commandant van het IIIe legerkorps met kantbrief van de 
commandant van de lichte divisie, inzake de verlofregeling voor het leger.
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1939 2 stukken

487 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het IIIe 
legerkorps met het voorstel om een officier in burger een verkenning te laten 
uitvoeren op belgisch gebied. Minuut.
1939 1 stuk

488 Stukken inzake de houding van de legerautoriteiten ten aanzien van de 
mobilisatieclubs.
1939 1 omslag

489 Circulaire van de kantonnementscommandant te Boxtel inzake het toezien op het 
naleven van de politieverordening op het sluitingsuur van hotels en café's. Afdruk.
1939 1 stuk

490 Brief van de commandant van het veldleger inzake de voorziening aan officieren 
met een stafopleiding voor dienst op de hoofd- en stafkwartieren. Afdruk.
1939 1 stuk

491 Brief van de commandant van het veldleger inzake de geest in de troep na het 
opschorten van de verloven in november 1939, met een kantbrief van de 
commandant van de lichte divisie.
1939 2 stukken

492 Brieven inzake de geheimhoudingsplicht van militairen bij gevangenname door een
vreemde mogendheid.
1939 3 stukken

493 Correspondentie tussen de commandant van de lichte divisie en de commandant 
van de divisietrein betreffende tekortkomingen tijdens een gasoefening.
1940 2 stukken

494 Brief van de commandant van de lichte divisie inzake het patrouilleren ten oosten 
van de Maas. Minuut.
1940 1 stuk

495 Stukken inzake de voordelen verbonden aan het strijken van de Maasstuwen bij een
inval.
1940 1 omslag

496 Brieven inzake de oprichting van mobilisatieclubs.
1940 3 stukken

497 Brief van de commandant van de lichte divisie ter aanbieding van een nota van de 
commandant van het veldleger over de tucht in het veldleger.
1940 2 stukken

498 Brieven inzake het verstrekken van alcoholhoudende drank aan de troep.
1940 3 stukken

499 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het 
veldleger inzake problemen rond het dragen van een eenvormig tenue door 
militairen van de divisie. Minuut.
1940 1 stuk
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500 Circulaire van de commandant van de lichte divisie inzake het in acht nemen van de 
beleefdheidsvormen door jongere officieren. Afdruk.
1940 1 stuk

501 Stukken inzake het dragen van bivakmutsen door militairen van de lichte divisie.
1940 3 stukken

502 Stukken betreffende het voorbereiden van de bezetting van de oranjestelling door 
de lichte divisie.
1940 1 omslag

503 Instructie van de commandant van het IIIe legerkorps betreffende het melden van 
grensoverschrijdingen per radio. Afdruk.
1940 1 stuk

504 Brief van de commandant van het veldleger inzake het tegengaan van de 
verspreiding van ongewenste lectuur met kanttekening van de commandant van de
lichte divisie.
1940 1 stuk

505 Circulaire van de commandant van het veldleger over de noodzaak het leger in alle 
opzichten paraat te laten zijn.
1940 1 stuk

506 Brieven van de commandant van de lichte divisie inzake de verplaatsing van de 
divisie.
1940 3 stukken

507 Correspondentie tussen de commandant van de lichte divisie en de commandant 
van het IIIe bataljon van het 1e regiment wielrijders inzake de "wenken voor 
onderofficieren en korporaals" geschreven door de bataljonscommandant. Met 1 
bijlage.
1940 3 stukken

508 Stukken inzake het dragen van burgerkleding door chauffeurs van de lichte divisie 
bij het inleveren van voertuigen na de capitulatie.
1940 1 omslag

509 Verslagen van onderdelen van de lichte divisie over de gevechten in de meidagen 
van 1940.
1940 1 omslag

510 Circulaire van de opperbevelhebber ter aanbieding van een bevel van Göring over 
het groeten van duitse officieren door nederlandse militairen. Met 1 bijlage.
1940 2 stukken

511 Circulaire van de commandant van het veldleger inzake het intrekken door de 
opperbevelhebber van de na 3 juni 1940 gegeven bevelen over de werkzaamheden 
van industriële bedrijven voor de duitsers, met kanttekening van de commandant 
van de lichte divisie.
1940 1 stuk
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2. Sectie I (staf)

2. SECTIE I (STAF)
2.a. Algemeen archief

2.A. ALGEMEEN ARCHIEF

512 Circulaire van de commandant van de lichte divisie ter aanbieding van een dagorder
inzake het neerleggen van het bevel door generaal-majoor H.F.M. baron van Voorst 
tot Voorst Met 1 bijlage. Afdruk.
1940 2 stukken

513 Circulaire van de commandant van de lichte divisie ter aanbieding van een dagorder
inzake het aanvaarden van het bevel over de divisie door kolonel H.C. van der Bijl. 
Met 1 bijlage.
1940 2 stukken

514 Circulaire van de commandant van de lichte divisie ter aanbieding van een nota van 
de inspecteur der infanterie inzake de schietopleiding met geweer en karabijn.
1940 2 stukken

2.b. Geheim archief

2.B. GEHEIM ARCHIEF

515 Brief van de commandant van de lichte divisie inzake het vertrek uit de 
mobilisatiecentra. Minuut.
1939 1 stuk

516 Rapport van de commandant van het 2e regiment wielrijders voor de commandant 
van de lichte divisie inzake een verkenning van de stelling langs het 
Wilhelminakanaal.
1939 1 stuk

2.1. Sectie I.1. (operatiën)

2.1. SECTIE I.1. (OPERATIËN)
2.1.a. Algemeen archief

2.1.a. Algemeen archief

517 Brief van de commandant van de lichte divisie betreffende de noodzaak de troepen 
meer te oefenen. Minuut.
1939 1 stuk

518 Circulaire van de commandant van de lichte divisie inzake het marcheren met 
treincolonnes. Afdruk.
1940 1 stuk

519 Brief van de commandant van het 1e regiment wielrijders betreffende het houden 
van besprekingen door de commandant van het Ie bataljon met zijn kader.
1940 1 stuk

520 Circulaire van de commandant van de lichte divisie inzake het verplaatsen van 
voertuigcolonnes. Met 1 bijlage. Afdruk.
1940 2 stukken

521 Stukken inzake de regeling van de overgave van de lichte divisie.
1940 1 omslag

522 Brieven inzake het opruimen van stellingen.
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1940 1 omslag

523 Staten houdende overzicht van de legering van de lichte divisie.
1940 1 omslag

524 Instructie van de commandant van de lichte divisie voor de verplaatsing van 
onderdelen van de Harskamp naar Arnhem. Minuut.
1940 1 stuk

525 Verslagen over de oorlogsdagen van de lichte divisie van 10 tot 14 mei 1940.
1940 1 omslag

2.1.b. Geheim archief

2.1.b. Geheim archief

526 Circulaire van de commandant van de lichte divisie betreffende luchtverdediging en
bescherming.
1939 1 stuk

527 Stukken betreffende de verkenning van de Tongreep-stelling.
1939 1 omslag

528 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het IIIe 
legerkorps inzake een oefening van het 3e grensbataljon. Minuut.
1939 1 stuk

529 Rapport van de commandant van het 2e regiment wielrijders inzake een verkenning
van de stelling tussen de Zuid-Willemsvaart en de Tongelreep. Met 1 bijlage.
1939 2 stukken

530 Circulaire van de commandant van de lichte divisie met aanwijzingen voor 
oefeningen. Afdruk.
1939 1 stuk

531 Brief van de commandant van het IIIe legerkorps inzake oefeningen van de lichte 
divisie.
1939 1 stuk

532 Circulaire van de commandant van het IIIe legerkorps met een aanvulling op het 
bevel "gevechtsvaardigheid".
1939 1 stuk

533 Brief van de commandant van het 2e regiment wielrijders aan de commandant van 
de lichte divisie ter aanbieding van een rapport over de bestrijding van 
pantservoertuigen met geïmproviseerde middelen. Met 1 bijlage.
1940 2 stukken

2.1.c. Persoonlijk archief

2.1.c. Persoonlijk archief

534 Stukken betreffende de door de lichte divisie in te nemen stelling.
1939 1 omslag

535 Stukken betreffende het voorbereiden van een eventuele terugtocht van troepen 
van de Maas op de Peel-Raam-stelling.
1939 1 omslag
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536 Ingekomen en minuut van uitgaande brief inzake de oorlogsopdracht van de lichte 
divisie.
1939 3 stukken

537 Brief van de commandant van het veldleger met inlichtingen over het verrassend 
overmeesteren van vliegvelden. Met 1 bijlage.
1940 2 stukken

538 Brief van de commandant van het IIIe legerkorps inzake het optreden tegen 
verraad. Met 2 bijlagen.
1940 3 stukken

539 Instructie van de commandant van het IIIe legerkorps inzake het uitvoeren van 
vernielingen bij een eventuele inval. Afdruk.
1940 1 stuk

540 Stukken inzake de verplaatsing van de lichte divisie op 1 mei 1940.
1940 1 omslag

541 Stukken inzake het optreden bij sabotage en verraad van binnenlandse 
kwaadwillige elementen.
1940 1 omslag

2.2. Sectie I.2. (Organisatiën)

2.2. SECTIE I.2. (ORGANISATIËN)
2.2.a. Algemeen archief

2.2.a. Algemeen archief

542 Brief van de commandant van de lichte divisie ter aanbieding van een 
wijzigingsblad voor zijn voordracht van 22 januari. Met 1 bijlage. Afdruk.
1940 2 stukken
Zie inv. nr. 442

543 Circulaire van de commandant van de lichte divisie ter aanbieding van de 
voorlopige aanwijzingen voor het gebruik van pantserafweergeschut. Met 1 bijlage. 
Afdruk.
1940 2 stukken

544 Brieven betreffende de verlate uitzending van de mitrailleurscompagniën voor de 
IIIe bataljons van het 1e en 2e regiment wielrijders.
1940 3 stukken

545 Circulaire van de commandant van de lichte divisie ter aanbieding van een 
divisieorder inzake het één jaar gemobiliseerd zijn van de troepen opgekomen bij 
de "bijzondere oproeping-uitwendige veiligheid". Met 1 bijlage. Afdruk.
1940 2 stukken

546 Staten houdende overzicht van de sterkte van diverse onderdelen van de lichte 
divisie en een instructie voor de regeling van de demobilisatie.
1940 3 stukken

547 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het 
veldleger inzake het "Abkommen" met de "Kommandeur der Dienststelle no. 14837"
te Dordrecht over het regelen van de zorg voor de daar aanwezige 
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krijgsgevangenen. Met 2 bijlagen. Minuut.
1940 3 stukken

548 Stukken inzake het opsporen van vermiste soldaten.
1940 1 omslag

549 Stukken inzake de verplaatsing van het veldleger.
1940 3 stukken

550 Brieven van de commandant van de lichte divisie betreffende de regeling van het 
met groot verlof sturen van korporaals en manschappen.
1940 2 stukken

2.2.b. Geheim archief

2.2.b. Geheim archief

551 Stukken betreffende de samenstelling van het IIIe bataljon van het 1e regiment 
wielrijders.
1939 1 omslag

552 Nota voor de commandant van de lichte divisie voor de opperbevelhebber inzake 
de oorlogsorganisatie van de lichte troepen. Met 3 bijlagen. Afdruk.
1940 1 omslag

553 Ingekomen en minuut van uitgaande brief inzake de encadrering van de staf van de 
lichte divisie. Met 1 bijlage.
1940 3 stukken

554 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het 
veldleger inzake het uitrusten van een sectie pioniers met een lichte mitrailleur en 
handgranaten. Minuut.
1940 1 stuk

555 Stukken inzake de oprichting van de compagnie pioniers en de compagnie 
pontonniers bij de lichte divisie.
1940 1 stuk

556 Brieven inzake de reorganisatie van het korps rijdende artillerie.
1940 1 omslag

557 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het 
veldleger betreffende de encadrering van de lichte troepen. Minuut.
1940 1 stuk

558 Verzoekschriften van de commandant van de lichte divisie voor het aanvragen van 
personeel.
1940 1 omslag

559 Stukken betreffende de reorganisatie van de lichte troepen.
1940 1 omslag

560 Brief van de commandant van de divisietrein aan de commandant van de lichte 
divisie inzake het uitbreiden van het pontonmaterieel van de compagnie 
pontonniers. Met 1 bijlage.
1940 2 stukken
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561 Brief van de waarnemend inspecteur van de cavalerie en de wielrijders aan de 
commandant van de lichte divisie betreffende de aanvulling van personeel.
1940 1 stuk
Zie inv. nr. 558.

2.3. Sectie I.3. (Inlichtingen)

2.3. SECTIE I.3. (INLICHTINGEN)

562 Stukken inzake de organisatie van de inlichtingendienst bij onderdelen van het 
veldleger.
1939 1 omslag

563 Verslagen van de sectie I(3) van het IIIe legerkorps.
1939-1940 1 omslag

564 Stukken houdende inlichtingen over vreemde krijgsmachten.
1939-1940 1 omslag

565 Stukken houdende inlichtingen over politieke partijen in Nederland.
1939-1940 1 omslag

566 Stukken betreffende mobilisatieclubs.
1939-1940 1 omslag

567 Stukken betreffende het voeren van propaganda door nederlandse organisaties.
1939-1940 1 omslag

568 Stukken betreffende het voeren van propaganda in Nederland door Duitsland.
1939-1940 1 omslag

569 Stukken inzake een enquete onder de gemobiliseerde leden van de A.J.C.
1940 1 omslag

570 Stukken inzake waargenomen lichtverschijnselen en het optreden daartegen.
1940 1 omslag

571 Bekendmakingen van de sectie I(3) van de staf van de lichte divisie inzake militaire 
gebeurtenissen aan de duitse en belgische grens.
1940 1 omslag

572 Brieven van de commandant van het IIIe legerkorps en de commandant van de 
lichte divisie ter aanbieding van een artikel uit "Le Temps" over een duitse overval 
op een franse voorpost. Met 1 bijlage.
1940 3 stukken

573 Brieven van de commandant van het veldleger inzake de regeling bij het doorgeven 
van meldingen van hogere instanties. Afdruk.
1940 2 stukken

3. Sectie II (intendance)

3. SECTIE II (INTENDANCE)

574-583 Stukken inzake gehouden oefeningen van de lichte brigade en het veldleger.
1924-1925, 1927-1928, 1931, 1934-1938 1 pak, 7 omslagen 2 stukken
574 1924
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575 1925
576 1927
577 1928
578 1931
579 1934
580 1935
581 1936
582 1937
583 1938

4. Sectie III

4. SECTIE III
4.1. Sectie IIIa (Geneeskundige dienst)

4.1. SECTIE IIIA (GENEESKUNDIGE DIENST)
4.1.a. Algemeen archief

4.1.a. Algemeen archief

584 Circulaire van de commandant van de lichte divisie inzake het weer overnemen van 
het commando van de lichte divisie. Afdruk.
1940 1 stuk

585 Circulaire van de waarnemend commandant van de lichte divisie betreffende de 
benoeming van kolonel H.C. van der Bijl tot commandant. Afdruk.
1940 1 stuk

586 Circulaire van de commandant van de lichte divisie betreffende personeelsmutaties 
bij de lichte divisie. Afdruk.
1940 1 stuk

4.1.b. Geheim archief

4.1.b. Geheim archief

587 Circulaire van de commandant van de lichte divisie inzake de locatie van de 
onderdelen van de divisie. Afdruk.
1939 1 stuk

588 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het Ie 
bataljon van het 1e regiment wielrijders inzake de organisatie van een bataljon 
wielrijders. Afdruk.
1939 1 stuk

589 Brief van de commandant van de lichte divisie betreffende de legering van de 
divisie. Afdruk.
1939 1 stuk

590 Circulaire van de commandant van de lichte divisie inzake het tijdelijk overgeven 
van het commando aan de luitenant-kolonel J.J. Diepenbrugge. Afdruk.
1939 1 stuk

591 Circulaire van de waarnemend commandant van de lichte divisie inzake een 
wijziging van zijn verbindingsbevel. Afdruk.
1939 1 stuk

592 Stukken betreffende de legeringsplaatsen van de onderdelen van de lichte divisie.
1939 1 omslag
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593 Brief van de commandant van de lichte divisie inzake het onder bevel stellen van 
het IIe regiment huzaren bij de cavalerie-commandant.
1940 1 stuk

594 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het IIIe 
legerkorps inzake de locatie van het IIe bataljon van het 1e regiment wielrijders en 
de Ie afdeling van het korps rijdende artillerie.
1940 1 stuk

595 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het 
veldleger betreffende de locatie van de IIIe bataljons van de regimenten wielrijders.
Afdruk.
1940 1 stuk

596 Brief van de commandant van het IIIe legerkorps, met kanttekening van de 
commandant van de lichte divisie inzake de legering van 2 eskadrons van het 1e 
regiment huzaren-motorrijder in Oosterhout. Afdruk.
1940 1 stuk

597 Circulaire van de commandant van de lichte divisie inzake de oprichting en legering 
van de staf van de IIe afdeling van het korps rijdende artillerie.
(1939) 1 stuk

4.2. Sectie IIIc (Gasdienst)

4.2. SECTIE IIIC (GASDIENST)
4.2.a. Algemeen archief

4.2.a. Algemeen archief

598 Circulaire van de commandant van de lichte divisie inzake het opbergen van 
gasmaskers. Met 1 bijlage. Afdruk.
1939 2 stukken

599 Brief van het hoofd van de sectie IIIc van het veldleger ter aanbieding van een 
rapport over het gebruik van een mosterdgassimulator bij oefeningen. Met 2 
bijlagen.
1939 3 stukken

600 Circulaire van de directeur voor het materieel der landmacht inzake de uitgifte van 
gasmaskers bij de mobilisatie van september 1939.
1939 1 stuk

601 Brief van het hoofd van de sectie IIIc van het veldleger ter aanbieding van een 
rapport over het afdeppen van mosterdgas. Met 2 bijlagen.
1939 3 stukken

602 Brief van het hoofd van de sectie IIIc van de lichte divisie aan de 
kantonnementscommandant van Boxtel inzake de luchtbescherming in die 
gemeente. Minuut.
1939 1 stuk

603 Rapporten inzake de gasbeschermingsmaatregelen bij onderdelen van de lichte 
divisie.
1939 2 stukken
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604 Correspondentie tussen de commandant van het veldleger en de commandant van 
de lichte divisie inzake het opbergen van het gasmasker.
1939 2 stukken

605 Brief van het hoofd van de sectie IIIc van het veldleger ter aanbieding van een 
rapport over de proefnemingen inzake het koolmonoxidegehalte in bunkers. Met 1 
bijlage.
1939 2 stukken

606 Rapporten over gasmaskeroefeningen bij de lichte divisie. Minuut.
1939 2 stukken

607 Stukken inzake het gebruik van het volksgasmasker.
1940 1 omslag

608 Rapport van het hoofd van het centraal laboratorium inzake de doorlaatbaarheid 
van cellofaan voor mosterdgas. Afschrift.
1940 1 omslag

609 Brief van de commandant van de lichte divisie met opmerkingen over een 
gehouden gasoefening. Afdruk.
1940 1 stuk

610 Stukken inzake de juiste methode om mosterdgas af te deppen.
1940 1 omslag

4.2.b. Geheim archief

4.2.b. Geheim archief

611 Instructies voor de gasbescherming bij de lichte divisie.
1939 1 omslag

612 Instructie van de commandant van de lichte divisie voor de verdediging van het vak 
van de divisie.
1939 1 stuk

613 Bekendmakingen inzake de bescherming van paarden tegen strijdgassen.
1939 2 stukken

614 Brief van de commandant van het veldleger inzake de ontsmetting van materieel 
dat met gassen in aanraking is geweest. Afdruk.
1939 1 stuk

615 Brief van het hoofd van de sectie IIIc van het veldleger ter aanbieding van een 
verslag over een proefneming inzake het zuurstof- en koolzuurgehalte in een 
schuilplaats. Met 1 bijlage.
1939 2 stukken

616 Circulaire van de commandant van het veldleger inzake de ontsmetting van 
paarden die besmet zijn met mosterdgas.
1939 1 stuk

617 Circulaire van de commandant van het veldleger inzake de opleiding van personeel 
voor de gasdienst. Met 1 bijlage.
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1939 2 stukken

618 Circulaire van de commandant van het veldleger inzake het gebruiken en opbergen 
van het gasmasker.
1939 1 stuk

619 Circulaire van de commandant van het veldleger inzake het gebruik van 
volksgasmaskers bij het veldleger. Met 1 bijlage.
1939 2 stukken

620 Brief van het hoofd van de sectie IIIc van het veldleger ter aanbieding van een 
rapport over een tweede proefneming inzake het zuurstof- en koolzuurgehalte in 
een schuilplaats. Met 1 bijlage.
1939 2 stukken

621 Circulaires van de commandant van het veldleger en de commandant van het IIIe 
legerkorps inzake de gasontsmettingsplaats.
1939 2 stukken

622 Instructie van de commandant van het veldleger voor de officier van gezondheid 
resp. paardenarts bij de secties IIIc van het veldleger. Afdruk.
1939 1 stuk

623 Circulaire van de commandant van het veldleger inzake het inrichten van 
verzamelplaatsen voor besmet personeel.
1939 1 stuk

624 Brief van de commandant van de lichte divisie ter aanbieding van een circulaire van 
de commandant van het veldleger over te houden oefeningen in gasbescherming. 
Met 1 bijlage.
1939 2 stukken

625 Circulaire van de commandant van het veldleger inzake de benodigde hoeveelheid 
materieel voor geneeskundige onderdelen.
1939 1 stuk

626 Circulaire van de commandant van het veldleger inzake een gasmaskeroefening 
voor het veldleger, met een kantbrief van de commandant van de lichte divisie. 
Afdruk.
1939 2 stukken

627 Ciculaire van de commandant van het veldleger met aanwijzingen over de 
benodigde hoeveelheid materiaal bij gasontsmettingsplaatsen voor dieren.
1939 1 stuk

628 Stukken inzake het gebruik van oefen-mosterdgas.
1940 3 stukken

629 Circulaire van de commandant van het veldleger inzake de verstrekking van 
traangaszunders.
1940 1 stuk

630 Circulaire van de commandant van het veldleger met opmerkingen over fouten bij 
de gasdienst.
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1940 1 stuk

631 Brief van het hoofd van de sectie IIIc van het veldleger ter aanbieding van een 
rapport over een proefneming ter bepaling van het koolmonoxyde-gehalte in een 
kazemat met ventilatietoestel. Met 1 bijlage.
1940 2 stukken

632 Circulaire van de commandant van het veldleger over het regelmatig controleren 
van het gasmasker.
1940 1 stuk

633 Circulaire van de commandant van het veldleger inzake de juiste methode die 
gevolgd moet worden bij de ontsmetting van mosterdgaspatienten.
1940 1 stuk

634 Circulaire van de commandant van de lichte divisie met instructies voor de 
verplaatsing van de lichte divisie. Afdruk.
1940 1 stuk

635 Circulaire van de commandant van de lichte divisie met aanwijzingen voor de 
gevechtsvaardigheid, met een opgave van wijzigingen. Afdruk.
1940 2 stukken

636 Circulaire van de commandant van het veldleger met gedragsregels voor de troep 
bij de maandelijkse gasmaskercontrole.
1940 1 stuk

637 Stukken inzake een gasmaskeroefening voor alle militairen van het veldleger.
1940 2 stukken

638 Circulaire van de commandant van het veldleger inzake het inrichten van een 
verzamelplaats voor besmet personeel, met kantbrief van de commandant van het 
IIIe legerkorps.
1940 2 stukken

639 Stukken inzake het gebruik van neutraliserende vloeistoffen bij een te hoog 
koolzuurgehalte in schuilplaatsen.
1940 1 omslag

640 Circulaires van de commandant van het veldleger inzake het inrichten van 
ontsmettingsplaatsen voor dieren.
1940 2 stukken

641 Brief van de commandant van de lichte divisie aan de commandant van het 
veldleger inzake het dragen van een bril onder het gasmasker. Minuut.
1940 1 stuk

642 Brief van het hoofd van de sectie IIIc van het veldleger ter aanbieding van een 
rapport over koolmonoxyde in houten gevechtsopstellingen. Met 1 bijlage.
1940 2 stukken

643 Circulaire van de commandant van het veldleger met opmerkingen over een 
gehouden gasmaskeroefening.
1940 1 stuk
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644 Brief van de commandant van de lichte divisie inzake het inschakelen van de 
gasdienst bij oefeningen. Met 1 bijlage.
1940 2 stukken

645 Correspondentie tussen de commandant van de lichte divisie en de commandant 
van het veldleger inzake ervaringen opgedaan bij het inrichten van een 
verzamelplaats voor besmet materieel.
1940 3 stukken

646 Circulaire van de commandant van het veldleger inzake het gebruik van 
hulpmiddelen voor de opleiding van personeel voor de gasdienst.
1940 1 stuk

647 Circulaire van de commandant van het veldleger inzake de gasalarmering bij een 
colonne gemotoriseerde troepen.
1940 1 stuk

648 Circulaire van de commandant van het IIe legerkorps inzake het dragen van 
gasmaskerbrillen, met kanttekening van het hoofd van de sectie IIIc van het 
veldleger.
1940 1 stuk

649 Brief van het hoofd van de sectie IIIc van het veldleger met richtlijnen voor de 
bevoorrading van de gasdepots.
1940 1 stuk

650 Brief van het hoofd van de sectie IIIc van het veldleger inzake de taak van de 
gasontsmetters. Met 1 bijlage.
1940 2 stukken

5. Sectie IV (motordienst)

5. SECTIE IV (MOTORDIENST)
5.a. Algemeen archief

5.A. ALGEMEEN ARCHIEF

651 Circulaire van het hoofd van de sectie IV van de lichte divisie ter aanbieding van een 
boekje over de verplichtingen van de bestuurder. Afdruk.
1940 1 stuk

652 Circulaire van de commandant van de lichte divisie inzake het periodiek onderhoud 
van en inspectie over het motormaterieel. Afdruk.
1940 1 stuk

5.b. Geheim archief

5.B. GEHEIM ARCHIEF

653 Circulaire van de commandant van de lichte divisie inzake nieuwe benamingen voor
het regiment wielrijders en haar onderdelen. Afdruk.
1939 1 stuk

654 Instructies voor de bewaking van het stafkwartier van de lichte divisie.
1939 1 omslag

655 Instructie voor het inrichten van ziekenverblijven bij verschillende graden van 
strijdvaardigheid.
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1939 1 stuk
6. Verbindingsdienst. Geheim archief.

6. VERBINDINGSDIENST. GEHEIM ARCHIEF.

656 Brief van de commandant van de lichte divisie inzake de dislocatie van het korps 
rijdende artillerie. Afdruk.
1940 1 stuk

657 Circulaire van de commandant van de lichte divisie betreffende het uittreden van 
het 1e eskadron pantserwagens uit de het verband van de lichte divisie. Afdruk.
1940 1 stuk

658 Brief van de commandant van de lichte divisie inzake de legering van de staf, het 
mitrailleur-eskadron, het cavalerie-commando en het mitrailleur-eskadron van het 
IIe regiment huzaren. Afdruk.
1940 1 stuk

7. Regelingsbureau. Algemeen archief.

7. REGELINGSBUREAU. ALGEMEEN ARCHIEF.

659 Stukken inzake het inleveren van archiefbescheiden van de onderdelen van de 
lichte divisie.
1940 1 omslag

660 Stukken inzake het verloren gaan van het archief van het 2e regiment huzaren-
motorrijder.
1940 1 omslag

661 Stukken inzake de moeilijkheden van de regelingsbureaus bij het afdoen van zaken 
door het ontbreken van archieven.
1940 1 omslag

662 Stukken inzake het afvloeien van burgerpersoneel.
1940 1 omslag

B. Meldingen en Bevelen

B. MELDINGEN EN BEVELEN

663 Meldingen van en aan de commandant van de lichte divisie.
1939-1940 1 omslag

664 Bevelen van en aan de commandant van de lichte divisie.
1939-1940 1 pak
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IV. Archief van de inspecteur van de cavalerie als lid van de raad van defensie.

IV. ARCHIEF VAN DE INSPECTEUR VAN DE CAVALERIE ALS LID VAN DE RAAD VAN 
DEFENSIE.

665 Agenda bij de correspondentie van de inspecteur van de cavalerie als lid van de raad
van defensie.
1934 1 katern

666 Nota van de inspecteur van de cavalerie inzake het effect van de invoering van het 
capitulantenstelsel op de organisatie van de cavalerie. Met 6 bijlagen. Afdruk.
1934 1 omslag

667 Rapport van de raad van defensie over het verslag van de commissie voor 
reorganisatie van de weermacht. Afdruk.
1934 1 deel
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Bijlagen

B I J L A G E N
Index op onderwerp

INDEX OP ONDERWERP

Onderwerp Inventarisnummer

Afdeling zie Pantserwagens en 
Verkenningsafdelingen

Africhting paarden 319, 361

Afwikkeling zie Demobilisatie

Archieven 44, 48, 49, 51, 659, 660, 661

Artillerie 100, 318, 377, 419, 424, 443, 445

Bataljon zie Bataljon Wielrijders

Benoemingen 15, 66, 412, 512, 513, 584, 585

Beoordelingen 123, 268, 307, 313, 322, 330, 333, 354,
369, 381, 384, 389, 419, 469

Bereden artillerie 130, 165, 339, 387, 388, 406, 411, 
423, 462, 463, 556, 594, 597, 656

Bevelen 194, 195, 452, 471, 473, 506, 511, 532,
536, 546, 547, 591, 612, 664

Bewapening 86, 88, 103, 119, 133, 135, 140, 151, 
164, 168, 170, 171, 173, 182, 211, 238, 
241, 287, 461, 533, 544, 555

Bezuinigingen 98, 107, 315, 317, 318

Buitengewoon dienstplichtigen 11, 13, 16, 18

Capitulanten 37, 341, 393, 666, 667

Ceremonieel 4, 5, 9, 34, 71, 134, 146, 255, 326, 
328, 334, 376, 380, 382, 388, 392, 
396, 405, 407, 408, 423, 468, 473

Concoursen hippique zie Sportwedstrijden

Demobilisatie 29, 30, 37, 42, 45, 60, 70, 257, 508, 
521, 522, 547, 548, 549, 550, 659, 
660, 661, 663

Depot cavalerie 90, 179, 183, 187, 194, 196, 198, 203, 
205,

Depot cavalerie, huzaren 206, 217, 220, 223, 227, 231, 232, 
239, 241,

Depot cavalerie, wielrijders 247, 250, 265, 266, 267

Dienstplichtigen 230, 366, 375, 399

Diensttijd 86, 106, 109

Erewoordverklaring 36, 39, 43, 50, 59

Eskadron zie Pantserwagens

Gasdienst 117, 243, 295, 493, 598 t/m 650
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Onderwerp Inventarisnummer

Geestelijke verzorging 393, 480

Geneeskundige Dienst 41, 62, 263, 308, 343, 477, 498, 584-
597, 625, 655

Gevechtsverslagen 32, 465, 509, 525

Halfregiment zie Huzaren regiment

Herhalingsoefeningen 87, 141, 297, 343, 362

Hoefsmidschool zie Rij- en hoefsmidschool

Huisvesting zie Legering

Hulpverlening 27, 427, 436

Huzaren 167, 175, 177, 201, 245, 368

Huzaren, Ie regiment 405

Huzaren, IIe regiment 405, 593, 658

Huzaren, 1e regiment zie ook Ie regiment 188

Huzaren, 2e regiment 132

Huzaren, 3e regiment zie ook IIe regiment 345

Huzaren, 4e regiment 396

Huzaren-motorrijder 153, 156, 159, 164, 169, 173, 174, 201, 
397

Huzaren-motorrijder, 1e regiment huzaren-
motorrijder

5, 189, 213, 596

Huzaren-motorrijder, 2e regiment huzaren-
motorrijder

202, 208, 211

Indeling algemeen 1, 10, 12, 397, 553, 557

Indeling, manschappen

Indeling, officieren 1, 6, 114, 233, 270, 312, 395, 398, 476,
490

Indeling, onderofficieren 1, 114, 312

Infanterie 155, 158, 318

Inlichtingen algemeen 135, 253, 378, 428, 537, 562, 563, 573

Inlichtingen, binnenland 565

Inlichtingen, buitenland 85, 89, 137, 162, 365, 431, 435, 482, 
487, 564, 571, 572

Inspecties 105, 331

Instructies 97, 264, 265, 439, 440, 442, 447, 
502, 503, 518, 542, 543, 654, 655

Juridische zaken 24, 25, 35, 53, 76, 87, 254, 300, 342, 
429, 453, 454, 464, 465, 467

Kaarten 38

Koninklijk huis zie Ceremonieel
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Onderwerp Inventarisnummer

Korps rijdende artillerie zie Bereden artillerie

Landstorm 99, 130, 270

Landweer 101

Legering 3, 26, 138, 239, 249, 302, 338, 402, 
426, 447, 448, 449, 472, 475, 485, 
523, 524, 587, 589, 592, 594, 595, 
597, 656, 658

Luchtverdediging 526

Manschappen (zie ook Opleiding en Indeling) 281, 426

Marechaussee 104

Materieel 94, 221, 225, 237, 299, 450, 451, 
560, 625

Meldingen 663

Mobilisatieverslagen 14, 193, 236, 456

Mobilisatievoorbereiding 139, 413, 515, 534, 545

Moreel 122, 399, 491, 505

Motordienst 650-655

Munitie 115, 180, 185, 188, 189, 190, 275, 451

Oefeningen 288, 290, 298, 304, 305, 323, 337, 
359, 360, 387, 404, 409, 410, 413, 
414, 417, 424, 439, 442, 443, 445, 
455, 517, 519, 528, 530, 531, 574 t/m 
583, 599, 606, 609, 624, 626, 637, 
643

Officieren (zie ook Opleiding en Indeling) 1, 59, 92, 118, 144, 262, 276, 289, 
312, 324, 327, 334, 338, 342, 347, 
354, 364, 368, 374, 376, 377, 384, 
385, 394, 395, 400, 401, 403, 416, 
418, 421, 424, 483, 490

Onderofficieren (zie ook Opleiding en Indeling) 1, 8, 111, 198, 217, 273, 311, 312, 327, 
330, 331, 360, 364, 401, 426, 507, 
666

Onderscheidingen 21, 321, 368, 423

Opbouwdienst 31, 40, 56, 73, 74, 77, 79

Operatieën 235, 474, 506, 540, 570, 612, 635

Opkomst 11, 13, 16, 17, 350, 403

Opleidingen algemeen 158, 163, 198, 203, 209, 250, 329, 
353, 366, 411, 514, 646

Opleidingen, manschappen 344

Opleidingen, officieren 7, 18, 39, 129, 271, 301, 304, 349, 
358, 391
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Onderwerp Inventarisnummer

Opleidingen, onderofficieren 8, 213, 234, 244, 383

Organisatie (zie ook Reorganisatie) 7, 40, 84, 96, 152, 153, 154, 157, 159, 
160, 161, 165, 167, 170, 171, 174, 177, 
181, 186, 187, 214, 232, 272, 317, 368,
458, 459, 471, 552, 588, 657, 666

Paarden 63, 90, 95, 98, 102, 110, 120, 146, 
204, 247, 285, 339, 340, 361, 368, 
373, 613, 616

Pantserwagens 130, 150, 151, 174, 181, 245, 387

Pantserwagens, afdeling 128

Pantserwagens, 1e eskadron 657

Pantserwagens, 2e eskadron 372, 407

Personeel 54, 61, 62, 68, 72, 91, 100, 107, 139, 
183, 191, 204, 205, 208, 209, 211, 
212, 215, 216, 222, 226, 227, 244, 
276, 284, 356, 397, 450, 462, 558, 
561, 586, 617, 662, 666

Regelingsbureau (zie ook Demobilisatie) 52, 78, 82, 83

Regimenten zie Huzaren en Wielrijders

Reglementen en voorschriften 69, 486

Remontedepot 91, 320, 363

Remontering (zie ook Remontedepot) 89, 90, 92, 93, 95, 110, 120, 279, 
280, 336, 368

Reorganisaties 97, 166, 172, 175, 178, 224, 242, 246, 
282, 315, 318, 463, 556, 559, 667

Reserve-officieren 6, 108, 116, 118, 123, 141, 307, 308, 
309, 313, 333, 346, 371, 379, 381, 389,
391, 394, 400, 403, 404, 409

Rij- en hoefsmidschool 91, 102, 315, 319, 321, 361, 368, 390

Schermwedstrijden zie Sportwedstrijden

School voor reserve-officieren der cavalerie zie Opleidingen

School voor verlofs-officieren der cavalerie zie Opleidingen

Sportwedstrijden 2, 149, 283, 286, 293, 327, 364, 368, 
371, 401

Sterktestaten 20, 251, 252, 266, 267, 441, 450, 546

Strategie 425

Studiereizen 93, 137, 278, 280

Tactiek 124, 437, 495, 539

Tevredenheidsbetuigingen 19, 22

Tucht 46, 47, 58, 64, 65, 111, 136, 143, 144, 
145, 210, 218, 269, 274, 277, 297, 
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Onderwerp Inventarisnummer

306, 316, 324, 335, 367, 420, 421, 
429, 432, 466, 470, 479, 484, 489, 
497, 510

Uiterlijk voorkomen 125, 126, 127, 143, 303, 348, 357, 386,
500

Uitrusting 169, 176, 238, 331

Uniform 52, 80, 112, 121, 129, 328, 331, 332, 
352, 410, 499, 501, 508

Veiligheid 132, 137, 138, 142, 219, 248, 261, 291, 
295, 314, 325, 350, 351, 359, 375, 
402, 415, 416, 422, 430, 433, 434, 
438, 478, 492, 494, 538, 541

Veldleger 28, 200, 222, 268, 323

Verbindingsdienst 150, 503, 591, 656-658

Verboden organisaties en propaganda 57, 131, 294, 296, 383, 415, 488, 496,
504 566, 567, 568, 569

Vergoedingen 55, 75, 81, 98, 146, 261, 263, 336

Verkenningen 460, 516, 527, 529

Verkenningsafdelingen 207, 220, 234, 305, 355

Verplaatsingen 459, 518, 520, 535

Veterinaire dienst 292, 310

Voorschriften zie Reglementen

Wielrijders 103, 154, 158, 178, 182, 183, 188, 229

Wielrijders, bataljon 113

Wielrijders, regiment 161, 163, 174, 299, 653

Wielrijders, 1e regiment 15, 197, 199, 444, 461, 507, 544, 551, 
588, 594, 59

Wielrijders, 2e regiment 3, 197, 214, 230, 253, 412, 461, 485, 
544, 595
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