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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Ministerie van Marine: Persoonlijk Archief van Luitenant-Admiraal C.E.L. Helfrich

Archiefbloknummer:
D27538

Omvang:
42 inventarisnummer(s); 0,50 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:
Luitenant-admiraal C.E.L. Helfrich

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat correspondentie van Helfrich met de minister van Marine, J.Th. Furstner, stukken 
over de strijd tegen Japan, de koopvaardijvloot in Azië, stukken over het werk van de BSO 
(waaronder de overgave van Japan en een verslag van Helfrich over zijn werkzaamheden), stukken 
betreffende onderscheidingen en de wederopbouw van de Koninklijke Marine.
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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, Ministerie van Marine: Persoonlijk Archief van Luitenant-Admiraal 
C.E.L. Helfrich, nummer toegang 2.12.44, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Helfrich, 2.12.44, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
1

HELFRICH, Conrad Emile Lambert, marine officier (Semarang (Ned. Indië) 11 oktober 1886 's 
Gravenhage 20 september 1962). Zoon van Alexander Josef Helfrich, officier van gezondheid, en 
Marie Anna Lambertina Steijns. Gehuwd op 16 december 19l9 met Augusta Clasina Gieben. Uit dit 
huwelijk werden twee zoons en twee dochters geboren.

Helfrich volgde na de 3 jarige HBS van 1903 tot 1907 de opleiding tot zeeofficier aan het Koninklijk 
Instituut voor de Marine te Willemsoord en specialiseerde zich vervolgens als torpedo officier. Al in
een opmerkelijk vroeg stadium van zijn loopbaan vervulde hij enkele staffuncties. Zo fungeerde hij 
tijdens de mobilisatie van 1914 tot 1918 enige tijd als adjudant van de commandant in Zeeland en 
was hij in de periode van 1919 tot 1922 geplaatst bij de marinestaf in Den Haag, toen men zich daar
bezighield met het opstellen van een nieuw vlootplan voor Indië. Van 1922 tot 1924 volgde hij de 
cursus aan de Hoogere Marine Krijgsschool, blijkbaar met uitstekend resultaat: hij werd na afloop 
benoemd tot leraar aan de Krijgsschool, welke functie hij tot 1927 bleef vervullen. In de jaren 1920 
viel ook zijn eerste publicistische arbeid; in verband met zijn verdere loopbaan is frappant dat hij in
het Marineblad schreef over Onze Weermacht in Nederlandsch Indië in een toekomstig Pacific 
conflict (1926) en over De Staatsmarine (1927). Eind 1928 ging Helfrich naar Indië als commandant 
van de nieuwe torpedobootjager "Piet Hein". Daarna fungeerde hij in de periode van 1931 tot 1933, 
in de rang van kapitein luitenant ter zee, als chef staf der Zeemacht in Ned. Oost Indië. Vervolgens 
was hij lid van de bezuinigingscommissie Idenburg (1933) en, van december 1935 tot december 
1937, commandant van het Nederlands eskader in Oost Indië. Van 16 februari 1938 tot 1 augustus 
1939 trad hij op als directeur der Hoogere Marine Krijgsschool. In die periode werd hij, per 1 
september 1938, bevorderd tot schout bij nacht en had hij, als lid der zogenaamde Technische 
Commissie, een belangrijk aandeel in de voorbereiding van het plan voor Indië drie slagkruisers 
met "omlijsting" te bouwen. Als vurig voorstander van een sterke artillerievloot voor de 
verdediging van de Archipel heeft hij daaraan met veel enthousiasme gewerkt.

In september 1939 vertrok Helfrich opnieuw naar Indië om de functie van commandant der 
Zeemacht en hoofd van het departement der Marine in Ned. Indië te aanvaarden. Zijn aanwijzing 
als zodanig lag voor de hand omdat hij in voorgaande functies een brede en diepe kennis had 
verworven van de problematiek rond de maritieme defensie van Ned. Indië en omdat hij algemeen
beschouwd werd als zeer bekwaam.

Tegen de traditie in - deze stond de commandant der Zeemacht, evenals de GG, slechts één dag 
toe voor het inwerken van zijn opvolger - bereidde hij zich na aankomst te Batavia gedurende 
enkele maanden, opnieuw in de functie van chef staf, op zijn nieuwe taak voor en trad hij eerst op 
18 december als vlootvoogd op. Na het bevel van vice admiraal H. Ferwerda te hebben 
overgenomen wijzigde hij in zoverre het beleid dat men zoveel mogelijk ging anticiperen op de 
aanvaarding van het slagkruiserplan, dat door zijn voorganger als te hoog gegrepen werd 
beschouwd. Bij de behandeling van dit plan in de Volksraad (22 29 april 1940) trad hij als 
regeringsgemachtigde op en smaakte hij de voldoening de desbetreffende voorstellen door een 
ruime meerderheid aangenomen te zien. Van de uitvoering van het voornaamste deel van het plan
- de bouw van slagkruisers met omlijsting; daarnaast omvatte het ook nog infrastructurele 
voorzieningen - is het als gevolg van de bezetting van Nederland niet meer gekomen.

1 Bronnen: Het Biografisch woordenboek van Nederland II; Amsterdam, 1985, 218 -220; Memoires (Amsterdam (etc.), 
1950. 2dl.); Koninkrijk en zeemacht (Schiedam, 1951); Het schip van staat en de waan van de dag (S.l., 1954); Nieuw Guinea 
politiek ('s Gravenhage, (1955)); "Een gesprek van twee uur met de jarige admiraal C.E.L.Helfrich", in Nieuwe 
Haegsche Courant, 11 oktober 1951; H.A. Foreest, in Alle hens 16 (1962) 11 (november) 2-3.
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Nadat het Koninkrijk in de oorlog betrokken was geraakt was Helfrich de centrale figuur bij alles 
wat in Indië werd ondernomen om een zo sterk mogelijke maritieme verdediging tot stand te 
brengen. In het algemeen werkte hij daarbij harmonisch samen met de overige leden van de 
Indische regering, alhoewel hij van mening was dat bij de opbouw van de Indische defensie het 
leger relatief te veel aandacht, en geldmiddelen, verkreeg. Uiteraard moest juist op het terrein dat 
meer in het bijzonder voor Helfrichs verantwoordelijkheid kwam veel worden geïmproviseerd, 
omdat het contact met het moederland was afgesneden en de belangrijkste leverancier die was 
overgebleven, de Verenigde Staten, Indië geen hoge prioriteit gaf. Aan het op redelijk korte termijn
tot stand brengen van de door Helfrich gewenste sterke artillerievloot viel dan ook niet te denken. 
Daarom koos de commandant der zeemacht voor een andere strategie: korte acties waarbij ernaar
gestreefd werd tijdelijk een lokaal overwicht te verkrijgen en, na een klap te hebben uitgedeeld, 
snel te verdwijnen, voordat de vijand met versterkingen kon ingrijpen. Het onderzeebootwapen 
zou in deze strategie een zeer voorname rol vervullen als offensief instrument. Gelegenheid om de 
tactische samenwerking met bondgenootschappelijke strijdkrachten voor te bereiden kreeg 
Helfrich nauwelijks, omdat men niet door het houden van internationale oefeningen Japan wilde 
provoceren.

Helfrich, die inmiddels per 31 augustus 1941 was bevorderd tot vice admiraal, gaf gedurende de 
beginfase van de oorlog tegen Japan zelfstandig leiding aan de operaties van de Nederlandse zee 
en marineluchtstrijdkrachten in Zuid Oost Azië, voor zover die niet onder Brits operationeel bevel 
waren geplaatst. De successen der Nederlandse onderzeeboten tegen de Japanners bezorgde hem 
toen in de Amerikaanse pers de bijnaam "ship a-day Helfrich". Bij de vorming van het American-
British-Dutch-Australian Command (ABDACOM) voor het gebied van de "Maleise Barriere" werd 
hij tot zijn grote teleurstelling niet in de top van die organisatie opgenomen. Op 14 februari 1942 
volgde hij echter de Amerikaanse admiraal Thomas C. Hart op als opperbevelhebber van de 
geallieerde zeestrijdkrachten in de ABDACOM area. Zijn beleid werd beheerst door de wil stand te 
houden tot het uiterste; voor een "reculer pour mieux sauter" - zoals bijvoorbeeld schout-bij-nacht
K.W.F.M. Doorman, de bevelhebber van de op Helfrichs instigatie gevormde Combined Striking 
Force, juister achtte - voelde hij beslist niet. Zelfs na Doormans nederlaag in de slag in de Javazee 
(27 februari 1942) gaf Helfrich nog niet definitief de moed op en trachtte hij, tevergeefs, zijn Britse 
en Amerikaanse onderbevelhebbers ertoe te bewegen mee te werken tot een zo massaal mogelijk 
onderzeebootoffensief tegen de Japanse strijdkrachten in de Javazee.

Op 2 maart 1942 evacueerde Helfrich op last van de gouverneur-generaal naar Ceylon. Gedurende 
het verdere verloop van de oorlog trad hij, met standplaats Colombo, op als Nederlands 
bevelhebber der strijdkrachten in het Oosten (BSO). Deze, louter administratieve, functie schonk 
hem weinig bevrediging, ook door conflicten met de Nederlands Indische civiele autoriteiten, met 
name minister H.J. van Mook, en - formeel aan hem ondergeschikte - organen van het Koninklijk 
Nederlandsch Indisch Leger (KNIL). Het ging hierbij vooral om plannen van de Indische regering tot
het vormen van formaties "gezagstroepen" en van een "oliebataljon" (bestaande uit specialisten 
die de Indonesische olie industrie na de verdrijving der Japanners zo snel mogelijk weer in bedrijf 
moesten brengen), alsmede om het streven een zo groot mogelijk aantal bestuursambtenaren op 
te leiden, die gedeeltelijk uit de strijdkrachten moesten worden gerekruteerd. Hij heeft aan een en 
ander uiteindelijk wel medewerking verleend, echter niet van harte omdat het naar zijn mening in 
strijd was met de eisen van de oorlogvoering in bondgenootschap en daardoor de positie van 
Nederland tussen de geallieerden verzwakte. Frustrerend is deze periode voor Helfrich niet in de 
laatste plaats geweest omdat hij geen operationeel bevel meer voerde en zijn pogingen om, zij het 
dan maar als toeschouwer, acties van de geallieerde strijdkrachten mee te maken mislukten.

Op 2 september 1945 ondertekende Helfrich als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering 
aan boord van het Amerikaanse slagschip "Missouri" in de baai van Tokio het "Instrument of 
Surrender" van Japan. Op 1 oktober 1945 kwam hij met zijn hoofdkwartierschip "Plancius" in 
Batavia aan. Hierna voerde hij tot 24 januari 1946, toen de functie van BSO werd opgeheven, het 
bevel over de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië. Daarbij zette hij al zijn krachten in voor 
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herstel van het Nederlandse gezag, onder afwijzing van ieder compromis met Soekarno en de 
zijnen. Na het tekenen van de overeenkomst van Linggadjati wendde hij zich zelfs op 19 november 
1946 met de chef van de generale staf, H.J. Kruls, met een schriftelijk protest tot minister president
L.J.M. Beel. Beide functionarissen verklaarden "ernstig ongerust" te zijn "over de dreigende 
verminking van het Koninkrijk" en voegden daaraan toe dat deze ongerustheid door vele van de 
onder hun bevelen dienende militairen werd gedeeld. Voor zichzelf hielden zij ernstig rekening met
de mogelijkheid dat het niet meer met hun eer en geweten in overeenstemming zou zijn te 
brengen hun functies te blijven bekleden. De volgende dag legden zij hun bezwaren in een 
audiëntie voor aan koningin Wilhelmina. Belangrijke gevolgen hebben deze demarches overigens 
niet gehad.

Inmiddels was Helfrich per 25 augustus 1945, onder gelijktijdige bevordering tot luitenant 
admiraal, benoemd tot bevelhebber der Zeestrijdkrachten (BDZ) en had hij die functie, terug in 
Nederland, metterdaad aanvaard in het voorjaar van 1946. Hij bleef BDZ, met een chef van de 
marinestaf naast zich, tot 1 oktober 1948, toen hij de Rijkszeedienst met pensioen verliet. Als 
zodanig gaf hij mee richting aan de wederopbouw van de Koninklijke marine; zijn hand was vooral 
te herkennen in de tijdens het desbetreffende tijdvak overwogen vloot en basisplannen.

Na zijn pensionering bleef Helfrich nog geruime tijd politiek actief. Zijn denkbeelden omtrent de 
verhouding tussen Nederland en Indonesië hadden hem gevoerd tot organisaties als het Comité 
Handhaving Rijkseenheid, de Katholieke Nationale Partij, de Stichting "Door de Eeuwen Trouw" en 
de Vaderlandse kring. Hij heeft daarmee een prominente rol gespeeld, vooral als propagandist in 
woord en geschrift.

Helfrich was een bekwaam zeeman en zag zichzelf ook wel in de eerste plaats als zodanig; de 
bevordering van goede betrekkingen tussen de marine en de overige sectoren van de Nederlandse 
zeevaart had zijn bijzondere belangstelling. Hij was een dynamische persoonlijkheid, met een 
geprononceerd gevoel voor "public relations", meer een "doener" dan een "denker", hoewel hij wat
intelligentie betrof zeker boven de middelmaat uitstak. Zijn spontane, sanguïnische maar ook 
hartelijke wijze van omgaan met ondergeschikten maakte hem tot een bij velen populair 
bevelhebber. Zijn strategisch denken werd in de jaren dat hij de vloot in Indië commandeerde in 
sterke mate bepaald door een diep gevoel van verbondenheid met zijn geboortegrond. Mede 
vanuit dat gevoel heeft hij de meest controversiële beslissingen van zijn marineloopbaan 
genomen, die hebben gevoerd tot de slag in de Javazee. Wie hem voor het daar geleden echec en 
de verliezen aan personeel en materieel verantwoordelijk wil stellen dient te bedenken dat het 
aanvaarden van zeer ernstige risico's bij een aanval op de Japanse invasievloot geheel in de lijn lag 
van de tot dan toe door de regeringen van Nederland en Indië gevoerde politiek en strategie.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het persoonlijk archief van admiraal Helfrich is kort na zijn overlijden in 1962 aan de afdeling 
Maritieme Historie overgedragen en is in 1964 gedeeltelijk ontsloten. Voordat de inventarisatie tot
stand kwam werd dit archief reeds door een aantal onderzoekers geraadpleegd.

Deze inventaris werd eerder uitgegeven in de CAD-inventarisreeks onder nr. 30. In 1995 werd een 
aanvulling op het archief van een paar centimeter overgeplaatst vanuit het instituut voor 
Maritieme Historie. Deze archiefbescheiden werden afgescheiden uit de voormalige collectie 
Tweede Wereldoorlog. Deze stukken werden toegevoegd aan de reeds bestaande 
inventarisnummers 1 en 16, terwijl onder de nieuw toegevoegde afdeling Aanvulling een nieuw 
inventarisnummer werd toegevoegd. Hierbij werd waar nodig de datering aangepast aan de 
nieuwe situatie.

Het archief was onder beheer bij het CAD van 1990-1998 vanwaar het werd overgedragen aan het 
Algemeen Rijksarchief.
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Overbrenging van een overheidsarchief
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
De collectie bevat grotendeels stukken over het regerings en marinebeleid in het Verre Oosten van 
december 1941 tot oktober 1948 alsmede een aantal interne onderwerpen de Koninklijke Marine 
betreffende.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Vernietiging anders dan het verwijderen van dubbelen, heeft uit dit archief tijdens de bewerking 
niet plaatsgevonden.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Het archief (ca. 0,50m') is zoveel mogelijk chronologisch ingedeeld. Een klein gedeelte van de 
stukken blijkt voorzien van een datum en een registratuurkenmerk gerelateerd aan een 
rangaanduiding: VA/..., ...V/Adm, Lt/A/... of BDZ/... Blijkbaar heeft de admiraal of zijn adjudant aan 
een deel van de "persoonlijke" stukken een meer officieel karakter willen geven. Deze stukken 
samen met nog enkele hoofdzakelijk uit het BSO archief zijn weergegeven in een overzicht, zie blz. 
6, zodat zichtbaar wordt waar deze "officiële" stukken zich in het archief bevinden en om aan te 
geven dat er blijkbaar in het verleden stukken zijn vernietigd uit deze serie. De "vreemde" stukken 
(BSO, CZMNI, Marinestaf) zijn in dit archief aangehouden omdat de grens tussen persoonlijk en 
kabinetsarchief van de BSO in veel gevallen zeer vaag is. Wel is zoveel mogelijk op de 
oorspronkelijke plaats in die archieven een verwijzing aangebracht. De raadpleger van dit archief 
wordt dan ook geadviseerd tevens het archief van de Bevelhebber der strijdkrachten in het Oosten 
erbij te betrekken. Inschrijfmiddelen werden bij het archief niet aangetroffen.

Een aantal ongedateerde stukken wordt in de inventaris weergegeven met de aanduiding "zd".

Het concept van deze inventaris is samengesteld door commandeur b.d. I.C. de Regt, voor de 
afdeling Maritieme Historie, terwijl de archieftechnische afwerking van de inventarisatie door het 
Centraal Archievendepot is verzorgd.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Zie voor het archief van de bevelhebber der strijdkrachten in het oosten 1942-1946, inventarisnr. 
2.12.37.

Lijst van inventarissen verschenen in de reeks archieven Koninklijk Marine gevormd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog

 2.12.27 Plaatsingslijst van de collectie archiefbescheiden betreffende de Koninklijke Marine 
in de Tweede Wereldoorlog, (1936-1939) 1940-1945 (1946, 1948, 1950-1951, 1953)

 2.12.28 Inventaris van het archief van de commandant der Marine te Falmouth, 1940
 2.12.29 Inventaris van de archieven van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, ook als 

hoofd van de Ve afdeling van het ministerie van Defensie, vanaf 27 juli 1941 tevens minister 
van Marine, vanaf 23 juni 1945 minister van Marine en Scheepvaart, allen te Londen, en de 
afwikkeling daarvan, 1940-1945 (1946-1950);

 2.12.46 Inventaris van het persoonlijk archief van luitenant-admiraal J. Th. Furstner, 1932-
1968;

 2.12.37 Inventaris van het archief van de bevelhebber der strijdkrachten in het oosten, 
1942-1946;

 2.12.44 Inventaris van het persoonlijk archief van luitenant-admiraal C.E.L. Helfrich, 1940-
1962;

 2.12.26 Inventaris van het archief van de marine commandant Australië, tot 27 oktober 
1943 tevens onderbevelhebber der strijdkrachten in het oosten, en daarbij gedeponeerde 
archiefbescheiden, 1942-1947;

 2.12.35 Inventaris van de archieven van de Netherlands Purchasing Commission en haar 
rechtsvoorgangers te San Diego en New York, 1939-1945;

 2.12.30 Inventaris van de archieven van het hoofd handelsbescherming en diverse 
handelsbeschermingsofficieren, 1941-1946;

 2.12.36 Inventaris van de Nederlandse vertegenwoordiger bij de gezamenlijke stafchefs 
(combined chiefs of staff) te Washington, 1942-1949;

 2.12.33 Inventaris van de archieven van (militaire) instanties en onderdelen in de 
gebiedsdelen Curaçao en Suriname, 1934-1947
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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 Correspondentie met Furstner, 1941-1944

I CORRESPONDENTIE MET FURSTNER, 1941-1944

1 Persoonlijke correspondentie van Helfrich met vice-, later luitenant-admiraal J.Th. 
Furstner, bevelhebber der zeestrijdkrachten en later tevens minister van Marine.
1941-1945 1 omslag
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II Commandant der zeemacht in Nederlands-Indië, 1941-1942

II COMMANDANT DER ZEEMACHT IN NEDERLANDS-INDIË, 1941-1942

2 Stuk betreffende de functie van de gouverneur-generaal als opperbevelhebber. 
Afschrift uit de Regeringsalmanak voor Nederlands-Indië.
(1940) 1 stuk

3 Stukken betreffende de bevelsorganisatie en de operaties van de Nederlandse en 
geallieerde zeestrijdkrachten in de strijd tegen Japan.
1941-1942 1 omslag

4 Stukken betreffende de Nederlandse koopvaardij en handelsbescherming tijdens en
na de strijd in Nederlands-Indië.
1941-1942 1 omslag
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III Bevelhebber der strijdkrachten in het Oosten, 1942-1945

III BEVELHEBBER DER STRIJDKRACHTEN IN HET OOSTEN, 1942-1945

5 Stukken betreffende het Nederlands regerings-/defensiebeleid, in het bijzonder de 
samenwerking met de geallieerde mogendheden en de voorbereidingen ter 
bevrijding van Nederlands-Indië.
1942-1945 1 omslag

6 Stukken betreffende de bevelsorganisatie van de Nederlandse strijdkrachten in het 
Verre Oosten.
1942-1945 1 omslag

7 Stukken betreffende het door de lt. ter zee I KMR H.V. Quispel (Hoofd van Neth. 
Indies Government Information Service) opzetten van een 
marinevoorlichtingedienst en het samenstellen van een overzicht van de 
verrichtingen van de Koninklijke Marine in de strijd tegen Japan
1942, 1944 1 omslag

8 Stukken betreffende het annuleren van een officieel bezoek van de BSO aan Nieuw-
Zeeland.
1943 1 omslag

9 Stukken betreffende de door de geallieerden gevolgde strategie in de strijd tegen 
Japan en de pogingen van Nederlandse zijde om een vroegtijdige bevrijding van 
Nederlands-Indië door een "Allied Command" te kunnen realiseren.
1943-1945 1 omslag

10 Stukken betreffende de Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS).
1943-1945 1 omslag

11 Stukken betreffende de dislocatie en aanschaf van operationele eenheden en de 
bases voor deze eenheden van de Koninklijke Marine in het Verre Oosten.
1943-1945 1 omslag

12 Stukken betreffende logistieke en personeelsaangelegenheden van de Koninklijke 
Marine.
1944-1945, zd 1 omslag

13 Stukken betreffende de aanwezigheid van Helfrich bij de ondertekening van de 
Japanse overgave in Tokio, september 1945.
1945 1 omslag

14 Overzicht, door Helfrich opgesteld, van de activiteiten in zijn functie van BSO in de 
periode 2 maart 1942-6 september 1945.
1945 1 stuk

15 Stukken betreffende de aanslag "Oorlogsbelasting" voor het marinepersoneel.
1945 3 stukken
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IV BEVELHEBBER DER ZEESTRIJDKRACHTEN, 1945-1948

16 Stukken betreffende de taak en de opbouw van de Koninklijke Marine.
1944-1947, zd 1 omslag

17 Stukken betreffende de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Amerikaanse 
strijdkrachten in Japan.
1945 1 omslag

18 Stukken betreffende het delegeren van strafbevoegdheid aan de eerste officier aan 
boord van schepen.
1945-1946 3 stukken

19 Stukken betreffende het onderscheiden van het Korps Mariniers met de Militaire 
Willemsorde der 4e klasse en de viering van het 281-jarige bestaan van het korps.
1946 1 omslag

20 Nota van Helfrich aan CZM-NI inzake de voordracht van koninklijke 
onderscheidingen aan geallieerde militairen.
1946 1 stuk

21 Stukken betreffende door de gecombineerde staf ten bate van de defensie van het 
Rijk uitgewerkte opdrachten inzake de toekomstige doelstelling van de krijgsmacht 
en de organisatie en positie van de luchtstrijdkrachten.
1947 1 omslag

22 Stukken betreffende Brits-Nederlandse militaire samenwerking.
1947 3 stukken

23 Memorie door Helfrich over de positie van Nederland in een eventuele derde 
wereldoorlog. Gestencild.
1951 1 stuk

24 Notulen van de vergaderingen later operatieve conferenties van de BSO met de 
afdelingshoofden ter bespreking van de hoofdzaken van de zich dagelijks 
voordoende vraagstukken bij zijn staf, 11 september 1945-24 januari 1946.
1945-1946 1 omslag

25 Stukken betreffende de geallieerde en nationale bevelsorganisatie cq. verhouding.
1945-1946 1 omslag

26 Stukken betreffende de Regerings- en Marinevoorlichtingsdienst.
1945-1946 1 omslag

27-29 Stukken betreffende het regeringsbeleid en de politieke/militaire toestand.
1945-1948 3 omslagen
27 1945 augustus 17-1946 januari 24
28 1946 januari 25-1946 december 21
29 1947 januari 14-1948 juli 23

30 Wekelijkse situatie rapporten (Sitrap) nr.1 van 5 november 1945 - nr.14 van 4 
februari 1946 van de inlichtingendienst BSO.
1945-1946 1 omslag
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31 Persoonlijke correspondentie van Helfrich met de commandant der zeemacht in 
Nederlands-Indië, vice-admiraal A.S. Pinkel.
1946-1948 1 omslag

32 Memorie door Helfrich en A.G. van Tricht inzake de mogelijke opzet van een Unie-
defensie.
1949 2 stukken
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V DE STRIJD IN DE PACIFIC, 1941-1942

33 Chronologisch verslag 8 december 1941-1 maart 1942 van de verrichtingen der 
Koninklijke Marine in Nederlands-Indië en een verslag van de met Amerikaanse 
marine-autoriteiten te Batavia gehouden besprekingen in december 1941 en januari
1942.
1942 4 stukken

34-35 Stukken betreffende de gebeurtenissen in de periode 8 december 1941 - 8 maart 
1942, waarover na de capitulatie op 8 maart 1942 is gerapporteerd of waarop 
commentaar is gegeven.
1942-1962, zd 2 omslagen
34 1942, 1945-1946, 1948-1949, 1951-1952, 1961-1962.
35 Ongedateerde stukken.

36 Correspondentie met prof. dr. C. Gerretson over een artikel in Nieuw Nederland, 
"Twee slagen in de Javazeë.
1948 1 omslag

37 Correspondentie met prof. dr. T.H. Milo en kapitein ter zee b.d. A.G. Vromans van 
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
1949, 1951-1953 1 omslag

38 Stukken m.b.t. het commentaar van Helfrich op het door de drie Britse 
krijgsmachtdelen opgestelde concept betreffende de oorlog tegen Japan.
1952-1953 1 omslag

39 Chronologie van de gebeurtenissen aan het begin van de Pacific-oorlog, 6-8 
december 1941 door A.G. Vromans.
1953-1954 2 stukken

40 Stukken inzake een door de Amerikaanse schrijver J. Toland samen te stellen 
boekwerk over de acties in de Pacific van december 1941 tot juni 1942.
1960-1961 1 omslag
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VI Vervallen toegang

VI VERVALLEN TOEGANG

41 Plaatsingslijst vervaardigd door de Afdeling Maritieme Historie, van een gedeelte 
van het archief. Concept.
1964 1 omslag
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VII Aanvulling

VII AANVULLING

42 Stukken betreffende zijn getuigenis voor de Enquetecommissie Regeringsbeleid 
1940-1945.
1949-1952, 1956, 1958 1 omslag
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