OFFICIËLE

MEDEDELINGEN
van het

Ministerie van Oorlog
UIT DE LEGERORDERS
No. 183 L-LM — Voorlopig reglement op
de inwendige dienst der Koninklijke Landmacht.
Ter kennis van de Koninklijke Landmacht wordt gebracht, dat van het Voorlopig RIDKL de 3e druk is verschenen,
die op l Juli 1B50 van kracht is geworden. De voorgaande drukken zijn daarmede komen te vervallen.
Het boekwerk bestaat thans uit twee
delen, aangezien in Deel A, Algemeen,
tevens de bijlagen (vroeger Deel A 1) zijn
opgenomen.
Voorts zijn een tweetal inlegvellen toegevoegd, bevattende o.m. een opgave van
legerorders, waarin door de Minister van
Oorlog gestelde regelen, naar welke in
verschillende artikelen of bijlagen wordt
verwezen, zijn vervat.
No. 184 L-LM — Toezending van „De
Militaire Spectator".
Van onderstaande nummers zijn geen
exemplaren beschikbaar. Aanvragen om
toezending van die nummers dienen derhalve achterwege te blijven.
1945, nrs. l, 2, 3;
1946,
6, 7, 8/12;
1947,
6 t/m 10;
1948,
6 t/m 12;
1949,
2, 4, 5, 6, 8, 9;
1950,
2 t/m 5.

Tenslotte wordt nogmaals de aandacht
gevestigd op L.O. 1949, nr. 252 L-LM.
(Vooruitlopende op de verschijning van
een aanvullende L.O. kan reeds thans worden medegedeeld, dat eveneens niet meer
beschikbaar zijn de onderstaande nummers:
1946, nrs. l, 2, 3, 5;
1948, „ l t/m 5;
1949, „ l, 3, 10, 11;
1950, „ 6.).
No. 186 L-LM — Tijdelijke instelling van
de rang van omlerluitenant bij de Koninklijk!- landmacht.
Teneinde de van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger afkomstige onderluitenants bij hun overgang naar de
Koninklijke landmacht eventueel in de-
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zelfde rang te kunnen opnemen, is het
nodig, bij de Koninklijke landmacht tijdelijk de rang van onderluitenant in te stellen.
Bij Koninklijk Besluit van 14 Juni 1950,
nr. 37, is thans het volgende bepaald:
Artikel l
Bij de Koninklijke landmacht wordt tfldelijk de rang van onderluitenant ingesteld.
De rang van onderluitenant is de hoogste onderofficiersrang.
Artikel 2
Dit besluit wordt geacht in werking te
zijn getreden met ingang van 15 Mei
1950.
No. 190 L-LM — Verkeersongevallen.
In deze L.O. zijn — ter verzekering van
een snelle en volledige melding van verkeersongevallen Waarbij militaire motorrijtuigen zijn betrokken — een aantal
bepalingen neergelegd.
Bij deze L.O. is een formulier „Verkeersongevallenrapport" gevoegd.
No. 192 L-LM — Dienstvoorschrift betreffende het opvolgen van bevelen gegeven door militairen van de Republiek der
Verenigde Staten van Indonesië.
Krachtens de gemeenschappelijke beschikking van de Minister van Marine en
de Minister van Oorlog van 21 Juli 1950,
Afdeling Personeel nr. 219415/199101 en
afdeling B 7 nr. 136305 treedt op l Augustus 1950 in werking het Koninklijk besluit van 4 Mei 1950, nr. 37, houdende
een dienstvoorschrift betreffende het opvolgen van bevelen, gegeven door militairen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.
In dit Koninklijk besluit wordt het
volgende bepaald:
„De militair, die op enige wijze in
dienstverhouding staat tot in de dienst
boven hem gestelde militairen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, is verplicht te gehoorzamen aan de
bevelen, welke hem door laatstbedoelde
militairen in de uitoefening hunner functie worden gegeven".

No. 198 L-LM — Uittreksels Registers
Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.
In de g-evallen, waarin een militair
een uittreksel uit een register van de Burgerlijke Stand of het Bevolkingsregister
ener gemeente moet overleggen -ten behoeve van administratieve doeleinden,
dient de aanvrage te geschieden langs
ambtelijke weg aan de Ambtenaar van
de Burgerlijke Stand, respectievelijk aan
het bestuur van die gemeente.
Van het bovenstaande wordt slechts
afgeweken:
a. indien bij wet of algemene maatregel van bestuur of een tot uitvoering
daarvan gegeven beschikking de militairzelf met de aanvrage is belast;
b. indien de militair uitdrukkelijk verlangt zelf met de aanvrage belast te worden.
N.B. Ter toelichting op bovenstaande
wordt het volgende ter kennis gebracht:
1. Aanvrage langs ambtelijke weg van
een uittreksel uit een register van de Burgerlijke Stand of het Bevolkingsregister
brengt voor de militair, te wiens verzoeke'de aanvrage geschiedt, generlei kosten mee. Bij niet-ambtelijke aanvrage zouden door hem legesgelden verschuldigd
zijn.
2. Het in het 2e lid, sub a, van bovenstaande beschikking omschreven geval,
n.l. dat de militair zelf voor overlegging
der benodigde stukken moet zorgen, doet
zich o.a. voor bij:
a. het aanvragen van pensioen volgens de militaire pensioenwetten. De
hiervoor benodigde stukken worden de
militair op grond van de wet van 11 Mei
1946 (Staatsblad no. G 131) kosteloos
afgegeven;
b. het aangaan van een verbintenis als
beroepsmilitair. De hiervoor benodigde
stukken worden de militair slechts tegen
betaling van leges-gelden verstrekt;
c. benoeming, toelating, beëdiging, bevordering, op non-activiteitstelling, en
ontslag van het reserve-personeel der Koninklijke landmacht. De hiervoor benodigde stukken worden de militair op grond
van artikel 11 van de Wet voor het reserve-personeel der landmacht 1905 (6
Juni 1905, Staatsblad no. 177) kosteloos
afgegeven.
No. 199 L-LM — Brevet van Luchtfotograaf.
1. Met ingang van l Januari 1950
wordt ingesteld het brevet van luchtfotograaf.
2. Dit brevet zal worden uitgereikt
aan degenen, die voldaan hebben aan de
door Chef Luchtmachtstaf vastgestelde,
dan wel nog nader vast te stellen, eisen.

3. Het onderscheidingsteken voor het
brevet van luchtfotograaf is gelijk aan
dat voor het brevet van navigator, met
dien verstande, dat in de cirkelvormige
krans een gestylcerde afbeelding van een
!uchtf oio-apparaat wordt aangebracht,
zoals dit door Chef Luchtmachtstaf nader
is omschreven en vastgesteld.
No. 205 L-LM — Vervoerbewijzen.
Ter kennis van de onderdelen van de
Koninklijke landmacht wordt gebracht,
dat, indien een. militair, volgens het Reisbesluit 1916 2e klasse reizend, een gedeelte van zjjn reis moet afleggen in de 3e
klasse — aangezien een trein of autobus
der Nederiandsche Spoorwegen waarmede
hij reist geen 2e klasse bevat — kan worden volstaan met het verstrekken van
een vervoerbewijs 2e klasse voor de gehele reis.
No. 208 — Onderscheidingsteken troepen
oj< Nieuw CJusnpa.
1. Door het personeel, behorende tot
elf' troepen op Nieuw Guinea wordt op de
bovenmouw der veldblouse of het daarmede overeenkomstige kledingstuk der
tropenkleding een mouwonderscheidingsteken van geëmailleerd metaal gedragen;
2. het vorenbedoelde mouwonderscheidingsteken vertoont een verticaal gedeeld
Romaans schild van zwart en geel, voorzien van een gekruist zwaard en papoeaspeer in wit, waarop de rijksappel in
oranje is aangebracht.
No. 223 L-LM — Traditiecommissie.
De Minister van Oorlog heeft bepaald:
1. De Traditiecommissie is als volgt
samengesteld:
Luitenant-generaal van de Generale
Staf, M. R. H. Calmeijer, voorzitter;
Hoofd van de Krijgsgeschiedkundige af-'
deling van het Hoofdkwartier van de Generale Staf;
Kolonel van de Generale Staf P. Forbes
Wels;
Kolonel der infanterie tit. b.d.W. Baron
van Ittersum, secretaris;
Res. luitenant-kolonel W. Bolken
(Luchtmacht);
Majoor der jagers J. J. Wijnsouw.
2. Aan de Traditiecommissie worde*1
ambtshalve toegevoegd als deskundigen
de Inspecteurs der wapens en dienstvakken.
3. De deskundigen, bedeeld in punt 2
worden geraadpleegd, indien de voorzitter
der Traditiecommissio zulks noodzakelijk
acht.
De instructie voor de Traditiecommissie
luidt:
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De Traditiecommissie staat rechtstreeks onder de bevelen van de Minister
van Oorlog-.
De Traditieeommissie adviseert de Minister van Oorlog en de onder deze ressorterende militaire autoriteiten betreffende de maatregelen, welke genomen
kunnen worden om het voortbestaan van
de bestaande tradities der Koninklijke
landmacht en van de Luchtmacht te verzekeren en het toevoegen van nieuw ontstane tradities te bevorderen.
De Traditiecommissie is bevoegd briefwisseling te voeren met alle autoriteiten
der Koninklijke landmacht betreffende
aangelegenheden, de uitvoering harer instructie betreffende.
No. 224 L-LM — Uniformcommlssip.
De Minister van Oorlog heeft t.a.v. de
samenstelling en de instructie van de Uniformcommissie bepaald:
1. De Uniformcommissie is als volgt
samengesteld:
Kolonel van de Generale Staf P. Forbes
Wels, voorzitter:
Luitenant-kolonel-intendant P. van der
Heide, lid;
Luitenant-kolonel der genie H. T. J. M.
Lohmeijer, lid;
Res. luitenant-kolonel W. Bolken
(Luchtm.), lid;
Res. majoor der infanterie C. van Goor,
lid;
Dir. Off. v. Gez. 2e kl. F. H. A. Kothe,
lid;
Majoor der Jagers J. J. Wijnsouw,
secretaris.
2. De Uniformcommissie ontvangt een
nieuwe instructie, als onderstaand:
De Commissie staat als zodanig onder
de bevelen van de Minister van Oorlog.
De Commissie behandelt de aangelegenheden betreffende de uniformen en tenuen
der Koninklijke landmacht en houdt zich
in het bijzonder bezig met het in ontwerp
samenstellen van een nieuw boekwerk
,,Beschrijving van de uniformen en tenuen
van de Koninklijke landmacht". Zij dient
haar voorstellen in door tussenkomst van
de Chef van de Generale Staf of (en) de
Chef van de Luchtmachtstaf, al naar gelang deze betrekking hebben op de Koninklijke landmacht, exclusief de luchtstrijdkrachten, op de luchtstrijdkrachten
dan wel op de Koninklijke landmacht in
haar geheel.
De 'Commissie treedt tevens op als adviserend orgaan en is uit dien hoofde bevoegd de Minister van Oorlog ook ongevraagd alle adviezen en voorstellen te
doen toekomen, welke zij voor de vervulling van haar taak nodig acht.
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De Commissie kan zich binnenslands
naar de plaatsen begeven, waar zij voor
de uitoefening \an haar taak tijdelijk
moet vertoeven.
No. 225 L-LM-O — Dienstvoorschrift betreffende Legitimatieplicht.
Ter kennis van het personeel der Koninklijke landmacht werd gebracht het
Koninklijk besluit van 7 Augustus 1950,
no. 21, houdende vaststelling van een
dienstvoorschrift betreffende legitimatieplicht, luidende:
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister
van Oorlog van 31 Juli 1950, conf, Litt.
S 175;
Gelet op artikel 135 van het Wetboek
van Militair Strafrecht;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel l
De militair, die behoort tot de Koninklijke landmacht, is verplicht, zich op eerste vordering van een militair, behorende
tot het Wapen der Koninklijke Marechaussee, tegenover deze te legitimeren.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die, waarop
het in de legerorders is gepubliceerd.
Onze Minister van Oorlog is belast met
de uitvoering van dit besluit.
Soestdijk, 7 Augustus 1950.
(get.) JULIANA.
Ds; Minister van Oorlog,
(get.) SCHOKKING.

No. 281 L-LM — Georganiseerd overleg
bij de K o n i n k l i j k e landmacht.
Aangezien enige wijzigingen plaats
vonden in de samenstelling van de Commissiën voor georganiseerd overleg in
zaken van belang voor de rechtstoestand
van het militair personeel der Koninklijke landmacht wordt de huidige samenstelling van genoemde Commissiën ter
kennis van de Koninklijke landmacht gebracht.
1. Voorzitter is de heer L. C. Rietveld,
Secretaris-Generaal van het Ministerie
van Oorlog.
2. Als Regeringsgemachtigden
zijn
thans aangewezen:
a. de Generaal-Majoor Mr. W. J. van
Dijk, Adjudant-generaal der Koninklijke
landmacht, tevens plaatsvervangend Voorzitter;
b. de heer P. P. Kuntze, Administrateur, Hoof d van de Afdeling Militaire
Pensioenen (B 4) van het Ministerie van
Oorlog;

c. de Kolonel-vlieger S. Mante, Adjunct-Adjudant-generaal Luchtmacht.
d. de Kolonel van de Generale Staf
J. G. Warringa, Hoofd van de Sectie G 1.
3. Als Secretaris is aangewezen de
heer Mr L. H. C. Hulsman, werkzaam bij
de Afdeling B 7 van het Ministerie van
Oorlog.
4. Adjunct-Secretaris is de heer G.
Jordens, werkzaam bij de Afdeling Militair Personeel (A 1-) van het Ministerie
van Oorlog.
5. De Commissie voor de officieren
bestaat uit de volgende leden en plaatsvervangende leden:
Leden: de Reserve-luitenant-koloncl der
Infanterie J. A. Neuijen en de reservekapitein der infanterie Mr P. J. V. Roscam Abbing (aangewezen door de Algemene Verecniging van Nedcrlandsche
Reserve-officieren);
de Kapitein der Genie G. A. Brouwer
en de Reserve-kapitein der Infanterie W.
van der Mast (aangewezen door de Nationale Christen Officieren-Verecniging);
de Luitenant-kolonel der Infanterie M.
P. Kokje en de Majoor der militaire administratie J. G. P. de Gilde (aangewezen
door de Vorecniging van Officieren van
de Koninklijke landmacht);
de Kapitein der Artillerie Mr M. J.
Koeken en de Reserve-kapitein der Infanterie H. E. Pernot (aangewezen door
de Algcmecne R.K. Officieren-Vcreeniging).
Plaatsvervangende leden:
de Reserve-majoor der Infanterie S.
Boonzaaijer en de Reserve-kapitein der
Artillerie Mr P. G. Vos (aangewezen
door de Algcmecne Vcreeniging van Nederlandsche Reserve-Officieren);
de Majoor der Infanterie R. van den
Brink en de Reserve-majoor der Infanterie C. van Kammen (aangewezen door de
Nationale Christen Officieren-Vcreeniging);
de Majoor der Artillerie W. A. Feitsma
en de Majoor van de Generale Staf A. H.
Schreuders (aangewezen door de Vcreeniging van Officieren van de Koninklijke
landmacht) ;
de Rcscrvc-luitenant-kolonel der Infanterie L. F. C. Potjes en de Kapitein
der militaire administratie P. J. A. Wouters (aangewezen door de Algemeene
R.K. Officieren-Vcreeniging).
NTo. 333 L-LM — Psychologische dienst.

De Minister van Oorlog, overwegende
de wenselijkheid wijziging te brengen in
het selectiesysteem,
bepaalt:
1. Met ingang van l Juli 1950 is de

Psychologische dienst van de Koninklijke
landmacht, bij Ministeriële beschikking
van 13 Februari 1946, Militair Kabinet,
bureau 2, nr. 429 opgericht, als zodanig
opgeheven.
2. De taak van de selectie is rechtstreeks in handen gelegd, enerzijds van
de hoofden van de indelingsraden, anderzijds in die van de troepcncommandanten.
3. Met ingang van l Juli 1950 is opgericht:
a. een Psychologisch bureau, hetwelk
wordt opgenomen in de Staf van de Adjudant-generaal en tot taak heeft:
(1) het zich op de hoogte houden van
de moderne systemen en middelen voor
psychologische selectie;
(2) het opstellen van richtlijnen voor
de selectie bij de troep, indelingsraden
en het hierna onder b te noemen Selectiecentrum;
(3) de voorbereiding van de psychologische dienst in het leger op voet van
oorlog;
(4) het toezicht op de juiste toepassing van de onder pt. (2) bedoelde richtlijnen;
(5) het geven van psychologische adviezen aan autoriteiten en commandanten
op ander gebied dan uitsluitend de selectie
betreffende.
b. een Selectiecentrum als zelfstandig
orgaan — ook administratief —, voor de
dagelijkse werkzaamheden ressorterende
onder de Plaatsvervangende Chef van de
Generale Staf. met als taak het verrichten van alle voorkomende selecties ten
behoeve van de aanwijzing voor de opleiding tot reserve-officier en de toelating
voor de opleidingen tot of de overgangnaar beroeps-officier en -onderofficier.
No. 336 L-LM — Stortingen in 's Kgks
schatkist.
Ter bevordering van een snelle verwerking in de Rijksadmiristratie van de voor
het Rijk bestemde ontvangsten is bij de
Postchèque- en Girodienst voor elk Ministerie afzonderlijk een postrekening geopend.
De postrekening voor het Ministerie
van Oorlog is gesteld ten name van
,.'s Rijks schatkist — betalingen aan het
ministerie van Oorlog" Nr. 552780.
Voor zover nog gelden in 's Rijks schatkist moeten worden overgebracht — b.v.
bij opheffing- van een administratie — zal
dit in den vervolge dienen te geschieden
door overschrijving of storting op de in
vorige alinea genoemde postrekening.
Overschrijving of storting van bedragen
o[> postrekening Nr. l mag derhalve niet
meer plaats vinden.
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