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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 Buitenlandse Zaken; Directie Verre Oosten

Periodisering:
archiefvorming: 1947-1950
oudste stuk - jongste stuk: 1944-1955

Archiefbloknummer:
Z22001

Omvang:
595 inventarisnummer(s)19,00 meter

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

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

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Ministerie van Buitenlandse Zaken/Directie Verre Oosten (DIRVO) te Batavia

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De Directie Verre Oosten te Batavia fungeerde als een agentschap van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Het archief bevat voor de periode 1947-1950 stukken betreffende de 
organisatie en de taakuitvoering. Er zijn onder meer stukken m.b.t. regeling van de repatriëring 
van diverse groepen mensen, migratiepolitiek in de regio, de economische positie van 
Nederlands-Indië/Republik Indonesia, lucht-en scheepvaartaangelegenheden, oorlogsschade en 
roofgoed, inlichtingen over personen, de politieke activiteiten en opvatiingen van groepen 
(speciaal de communistische gezindheid), politieke aangelegenheden (waaronder diplomatieke 
activiteiten in het kader van de diverse onderhandelingen met de Republik Indonesia), de 
politionele acties en andere militaire aangelegenheden, de betrekkingen met de Verenigde Naties 
en de soevereiniteitsoverdracht. Tevens zijn er stukken over Nieuw-Guinea. Tot slot is er ook nog 
berichtgeving van andere posten en internationale organisaties, commissies en conferenties.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A).

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

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

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. 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 Buitenlandse Zaken; Directie Verre Oosten, nummer 
toegang 2.05.52, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, BuZa / Verre Oosten, 2.05.52, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
GESCHIEDENIS VAN DE DIRECTIE VERRE OOSTEN (DIRVO) TE BATAVIA

GESCHIEDENIS VAN DE DIRECTIE VERRE OOSTEN (DIRVO) TE BATAVIA
ORGANISATIE

ORGANISATIE
De Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende nationale en internationale ontwikkelingen, 
hadden tot gevolg, dat de overzeese gebiedsdelen, in het bijzonder Indonesië, steeds veelvuldiger 
contact hadden met het buitenland en steeds meer in aangelegenheden van internationale aard 
werden betrokken. Deze ontwikkeling maakte het gewenst, dat in Indonesië over een dienst kon 
worden beschikt die de buitenlandse aangelegenheden op deskundige wijze behandelde. De 
onzekerheid in de positie van buitenlandse vertegenwoordigers, het ontbreken van een orgaan dat
met deze buitenlandse consulaire ambtenaren het noodzakelijk contact onderhield, waren ook 
argumenten voor een spoedige instelling van een dienst voor het buitenlands beleid te Batavia. De
Overeenkomst van Linggadjati tussen Nederland en de Republiek Indonesië, gesloten in november
1946, opende het bestaansrecht van zo'n dienst, waarbij echter rekening gehouden diende te 
worden met de toekomstige constructie van Indonesië, namelijk de Verenigde Staten van 
Indonesië.

De gedachten gingen uit naar de schepping van een speciaal agentschap van het Departement van 
Buitenlandse Zaken in Batavia. Bij beschikking van de minister van Buitenlandse Zaken van 20 
maart 1947 nr. 25660-1904 G.S. werd op 1 april 1947 de Directie Verre Oosten (DIRVO) te Batavia 
opgericht, waarvan T. Elink Schuurman tot chef werd benoemd. Dit agentschap vormde weliswaar 
administratief en organisatorisch een belangrijk onderdeel van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken (BuZa) te Den Haag, maar werd gevestigd in Batavia. Het onderhield speciale betrekkingen 
met de Luitenant Gouverneur Generaal (Lt.G.G.), dr. H.J. van Mook, en de Indische administratie 
(zie hiervoor het onderdeel taakuitvoering).

DIRVO kreeg haar instructies van verschillende instanties. Ze had zich te richten naar het inzicht 
van de Lt.G.G. of diens plaatsvervanger, voor de behandeling van aangelegenheden door 
buitenlandse instanties voortgebracht, waarin het buitenlands beleid was betrokken en waarin 
haar tussenkomst bij de Indische Regering werd gevraagd. DIRVO zou een snelle en doeltreffende 
coördinatie en distributie van gegevens op buitenlands politiek en economisch gebied met de 
Nederlandse politieke en consulaire zendingen zoveel mogelijk bevorderen. Hiermee werden 
bedoeld de Nederlandse vertegenwoordigingen in de Indonesië omringende landen. Tenslotte 
werd de verhouding tot het Departement van Overzeese Gebiedsdelen geregeld door de bepaling 
dat de minister van Buitenlandse Zaken de minister van Overzeese Gebiedsdelen op de hoogte zou
houden van alles wat "mede tot de verantwoordelijkheid van deze bewindsman" behoorde.

Door de verdere ontwikkeling van de Indonesische kwestie werd het buitenlands beleid van 
Nederland voor dit gebied zeer belangrijk. Dit werd in belangrijke mate versterkt door de 
bemoeienis van de Veiligheidsraad, die de Commissie van Goede Diensten instelde (later genoemd
de United Nations Commission for Indonesia). Hiervoor werd een Nederlandse 
onderhandelingsdelegatie, onder leiding van Raden Abdulkadir, op 15 december 1947 bij koninklijk 
besluit ingesteld. DIRVO werd ten volle bij de besprekingen ingeschakeld. Van juli 1948 tot april 
1949 was T. Elink Schuurman (chef DIRVO) tijdelijk leider van deze delegatie.

Deze chef DIRVO kreeg een gelijke zelfstandigheid toegekend als de chef van de directie Politieke 
Zaken in Den Haag. Er werd zelfs bepaald (door de geografische ligging) dat in geval van zeer 
dringende zaken de chef een grotere zelfstandigheid zou bezitten dan het hoofd van een 
departementale directie in het algemeen.
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Sinds de instelling van DIRVO bestond dus een officieel rechtstreeks kanaal tussen het ministerie 
van Buitenlandse Zaken te Den Haag en Batavia. In 1949 werd als chef DIRVO, T. Elink Schuurman 
opgevolgd door dr. J.G. de Beus.

De corresponderende instantie te Den Haag, was de directie Politieke Zaken van Buitenlandse 
Zaken, die een bureau voor Indonesische Zaken telde. Dit bureau opereerde in nauwe 
samen¬werking met de verschillende afdelingen van het departement van Overzeese 
Gebiedsdelen, waarvan het ook documentatie en feitelijke gegevens ontving.

DIRVO kende de volgende functies en de daarbij behorende afdelingen
Chef belast met de algemene leiding

 Contact met Lt.G.G., Commissie-Generaal, departementshoofden, regeringen van 
staten die samen de Indonesische federatie zouden vormen, contacten met 
vertegenwoordigers vreemde mogendheden.
Souschef belast met de politieke zaken

 Voorlichting aan de Indische regering over de ontwikkeling van naburige staten; 
voorlichting aan het ministerie van Buitenlandse Zaken over de ontwikkelingen in 
Nederlands-Indië; distributie van de politieke berichtgeving; United Nations 
Organisation en andere internationale organen; samenwerking met de 
inlichtingendienst.
Hoofdambtenaar belast met de buitenlandse dienst

 Zorg voor de opleiding van Indonesiërs voor de buitenlandse dienst; advisering over de 
bezetting van de posten in de omstreken van Nederlands-Indië; koerierszendingen; 
codeverkeer; verstrekken van inlichtingen over de buitenlandse dienst aan publiek.
Ambassadesecretaris belast met administratieve zaken

 Zorg voor paspoorten, visa, immigratie, nationaliteit, relief; belastingen; dienstplicht; 
zwarte lijst; repatriëring.
Ambassade-attaché belast met kabinets- en protocolzaken

 Erkenning van vreemde vertegenwoordigers; positie speciale attaché's; audiëntie, 
ceremonieel en préséance; onderscheidingen, voorrechten, consulaire lijst, 
vlootbezoek; routinecorrespondentie.
Handelssecretaris belast met economische zaken

 Aangelegenheden op handels-, landbouw-, nijverheid-, scheepvaart- en financieel 
gebied; vraagstukken betreffende luchtverkeer, post, telegraaf, telefoon en radio.
Persattaché belast met voorlichtingszaken

 Politieke richtlijnen voor voorlichting; samenwerking met Nederlandse en Nederlands-
Indische voorlichtingsdiensten; contact met buitenlandse correspondenten.
Ambtenaar voor Chinese zaken

 Samenwerking met Indische instanties over de positie van de Chinese bevolkingsgroep
Ambtenaar voor Japanse, Arabische en Indische zaken

 Samenwerking met Indische instanties over de positie van Japanners, Arabieren en 
andere ingezetenen van vreemde landaard; coördinatie van de activiteiten van de 
Nederlandse militaire missie te Tokyo; oorlogsmisdadigers.
Juridische specialist

 Advies over internationale aangelegenheden, aangelegenheden van privaat en 
publiekrechtelijke aard; verdragen; wetgeving.

Overzicht van de belangrijkste functies

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FUNCTIES
(Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1948-1950.)

1947
T. Elink Schuurman

 buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, chef der directie
mr. H.T. Eschauzier
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 sous-chef en eerste gezantschapssecretaris
mr. Th. T. Valck Lucassen

 tweede gezantschapssecretaris
J. Polderman

 vice-consul
mr. R.Ph. Brouwer

 gezantschapsattaché
J.J. Ypma

 kanselier der eerste klasse
1948

T. Elink Schuurman
 buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, chef der directie

mr. H.F. Eschauzier
 sous-chef en eerste gezantschapssecretaris (tot half 1948)

jhr. mr. J.A. de Ranitz
 eerste gezantschapssecretaris

C.Th.R. van Baarda
 tweede gezantschapssecretaris

mr. R.S.N. baron van der Feltz
 gezantschapsattaché
1949-1950

dr. J.G. de Beus
 gevolmachtigd minister, chef der directie

jhr. mr. J.A. de Ranitz
 sous-chef en eerste gezantschapssecretaris

C. Th. R. van Baarda
 tweede gezantschapssecretaris

mr. R.S.N. baron van der Feltz
 gezantschapsattaché

mr. J.G.N. de Hoop Scheffer
 gezantschapsattaché

Daarnaast was er nog het administratief personeel bestaande uit: de kanselier en 
archiefmedewerkers, secretaresses, stenotypistes, personeel voor de mailkamer, een chauffeur, 
een bode en een loper.

In 1947 werden aan DIRVO, in verband met de opheffing van het kantoor van de Nederlandse 
Militaire Missie Japan gevestigd te Batavia, een aantal werkzaamheden overgedragen. Daarnaast 
werd in 1949 in verband met de soevereiniteitsoverdracht de Codekamer, voor het 
telegramverkeer formeel ondergebracht bij DIRVO, waardoor deze een Nederlands orgaan bleef . 1

Op 27 december 1949 vond de soevereiniteitsoverdracht plaats. DIRVO werd opgeheven in begin 
1950; de overgebleven taken en werkzaamheden werden door het Hoge Commissariaat der 
Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië overgenomen.

TAAKUITVOERING

TAAKUITVOERING
Aan DIRVO werden de volgende taken opgedragen:

a. de dagelijkse werkzaamheden op het terrein van het buitenlands beleid. DIRVO moest deze
werkzaamheden zo veel mogelijk zelf afdoen, met name in zaken van administratieve aard;

b. het onderhouden van contact met de in Nederlands-Indië werkzame consulaire zendingen 
van buitenlandse mogendheden. Audiënties van leden van het buitenlandse consulaire 
corps bij de Lt.G.G. of diens plaatsvervanger, alsmede bij de Commissie-Generaal, zouden 

1 Inventarisnummer 10
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door tussenkomst van DIRVO tot stand worden gebracht;
c. het bijstaan in zaken van de Indische regering, waarin het buitenlands beleid betrokken 

was, telkens wanneer die bijstand werd gevraagd. Het verstrekken van inlichtingen aan de 
Indische regering hoorde daar ook bij;

d. het adviseren bij diplomatieke benoemingen op consulaire posten bij nabijgelegen 
mogendheden en gebieden;

e. het bevorderen van de indienstneming en opleiding van voor de buitenlandse dienst 
geschikt geachte Indonesiërs en andere Nederlandse onderdanen niet-zijnde 
Nederlanders;

f. het bevorderen van een snelle en doeltreffende coördinatie en distributie van gegevens op 
buitenlands politiek en economisch gebied met die Nederlandse diplomatieke en 
consulaire zendingen, wier berichtgeving voor Nederlands-Indië van belang is. Hiertoe 
behoorden naast de Aziatische landen de aan de Indische en Stille Oceaan gelegen 
mogendheden en gebieden . 2

Naar aanleiding van de opheffing van het kantoor van de Nederlandse Militaire Missie Japan te 
Batavia werden de voorlichtingswerkzaamheden, economische en financiële aangelegenheden 
overgeheveld naar DIRVO.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Herkomst archief

HERKOMST ARCHIEF
Het archief van DIRVO is, samen met het archief van het Hoge Commissariaat van het Koninkrijk 
der Nederlanden, op 21 januari 1958 in Nederland ontvangen. Het vervoer vond plaats in kisten per
stoomschip. Na wat omzwervingen is het terecht gekomen in de archiefruimte van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Uit het archief zijn de dossiers betreffende de affaire Westerling en 
Schmidt/Jungschlager gelicht en gevoegd in het archief van het Hoge Commissariaat. 3

Cesuur

CESUUR
De begincesuur is 1947, het jaar waarin DIRVO werd ingesteld. Eindcesuur is het jaar 1950. DIRVO 
werd toen in verband met de soevereiniteitsoverdracht opgeheven. De dossiers die in z'n totaliteit 
buiten de cesuur vielen, werden overeenkomstig het bestemmingsbeginsel afgescheiden. Dit 
waren met name dossiers van het Hoge Commissariaat van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Daarnaast kwam het voor dat de archiefbescheiden in de dossiers gedeelte¬lijk de cesuur 
overschreden. Aan de hand van de taken, die overgegaan zijn naar het Hoge Commissariaat, werd 
beoordeeld of de stukken wel of niet in het archief hoorden.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Overbrenging van een overheidsarchief

2 Beschikking van de minister van Buitenlandse Zaken van 20 maart 1947, nr. 25660-1904 G.S.
3 Inventarisnummer 4
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Omvang en vernietiging

OMVANG EN VERNIETIGING
Het doel van de bewerking was, het archief in een zodanig geselecteerde staat te brengen, dat het 
overeenkomstig artikel 5 van de Archiefwet 1962 kon worden overgebracht naar het Algemeen 
Rijksarchief te Den Haag. De omvang van het archief was 28 meter.

Bij de bewerking is gebruik gemaakt van de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende 
stukken in het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en in de archieven van de 
Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland, vastgesteld bij beschikking van de minister 
van Buitenlandse Zaken van 19 februari 1960, no, APA-25691 en van de staatssecretaris van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 april 1960, no. 69502. Voor zover bekend was is er 
niet eerder uit het archief vernietigd. Wel werd tijdens de bewerking vastgesteld, dat een aantal 
dossiers die wel vermeld stonden in de dossierinventaris, niet in het archief aanwezig waren. Het 
was niet bekend waar deze dossiers zich bevonden of dat deze eventueel al vernietigd waren. Er is 
op dossierniveau geselecteerd.

De dossiers van historisch belang zijn bewaard, ook wanneer deze volgens de lijst vernietigd 
konden worden. Voorbeelden hiervan zijn de ingekomen berichten over de politieke situaties in de 
landen, die in de omgeving van Indonesië liggen (zie de beschijvingen onder rubriek 2.7 in de 
inventaris).

Het te bewaren gedeelte bedroeg na de bewerking 19,5 meter. Na de bewerking is het archief 
geretourneerd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken zal het archief op 
grond van artikel 5 van de Archiefwet overbrengen naar het Algemeen Rijksarchief en het te 
vernietigen gedeelte overbrengen naar KNP BT Paper Recycling (voorheen Lignac en Levison) te 
Apeldoorn.

De omvang van de dossiers die overeenkomstig het bestemmingsbeginsel zijn afgescheiden 
bedroeg 5 meter. Het gedeelte dat op termijn te vernietigen was, ging terug naar de archiefruimte 
van de beheerder. Totaal werd 12,5% van het archief vernietigd.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Materiële toestand

MATERIËLE TOESTAND
De materiële toestand van het archief was redelijk te noemen. Het archief bevatte veel roestig 
ijzerwerk. De bescheiden zijn niet noemenswaardig beschadigd. Noch is er schimmel of ander 
bacteriologische beschadiging in het archief aangetroffen.

De materiële verzorging bestond uit:
– verwijderen van alle ijzerwerk;
– per bestanddeel (inventarisnummer) verpakken in een zuurvrije drieluik omslag;
– verpakken van de omslagen in zuurvrije "Amsterdamse" dozen;
– aanbrengen van een zuurvrije etiket, zowel op de omslagen als op de dozen, met daarop 

het inventarisnummer vermeld.

Inventarisatie

INVENTARISATIE
Er bevonden zich geen bescheiden met een algemeen karakter in het archief, zodat voor het 
inventarisschema de hoofdindeling organisme-taakuitvoering is toegepast.
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In eerste instantie is geprobeerd om de lettercode als uitgangspunt te gebruiken voor het 
inventarisschema, maar hiervan is in sommige gevallen afgeweken omdat:

– sommige rubrieksaanduidingen niet voldeden aan het criterium van exclusiviteit, de 
rubrieken sloten elkaar niet uit;

– sommige gebruikte codes de lading van de dossiers niet goed dekten;
– door vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende stukken, sommige rubrieken 

zodanig uitgedund werden dat de titels niet meer dekkend waren.

Er werden verzamelbeschrijvingen gemaakt wanneer er sprake was van series, facetdossiers, 
deeldossiers en verzameldossiers. In de verzamelbeschrijvingen zijn de deelbeschrijvingen óf 
chronologisch óf alfabetisch geordend. De dossiervorming liet nogal te wensen over; de meeste 
dossiers waren eigenlijk onderwerpsmappen; stukken die over hetzelfde onderwerp gingen, waren
bij elkaar geplaatst. Dit is in de inventaris terug te vinden door de vele onderwerpsbeschrijvingen.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Postbehandeling en toegangen

POSTBEHANDELING EN TOEGANGEN
De postbehandeling vond plaats bij de afdeling Archief. Hier werd o.a. de post ontvangen, 
geopend en rondgebracht bij de ambtenaren, dossiers gevormd en uitgeleend, telegrammen 
ontvangen en verstuurd. De archiefbescheiden werden geordend door middel van een door DIRVO
zelf vervaardigde code. Deze code bestond uit letters, die rubrieken vormden, met daaronder een 
onderverdeling in cijfers. 4 De ingekomen bescheiden werden voorzien van een stempel, met 
daarin vermeld de datering, de code en een nummer. Er was een zeer eenvoudige toegang 
aanwezig, die ingedeeld was op de lettercode, met daaronder zeer summiere dossieropschriften 
en datering. Andere toegangen zoals een agenda met daarin de aantekening van de ingekomen en 
uitgaande stukken, zijn niet aangetroffen.

4 Inventarisnummer 4
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Literatuur
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reorganisatie van het Departement van Buitenlandse Zaken ('s-Gravenhage 1950)Boogart, E. van den, 
Drooglever, P.J., Emmer, P.C. e.a.,Overzee, Nederlandse koloniale geschiedenis 1859-1960 (Haarlem 
1982)Wal, dr. S.L. van der,Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-
1950, negentien delen ('s-Gravenhage 1978)
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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

1 ORGANISME

1 ORGANISME
1.1 Organisatie

1.1 ORGANISATIE

1 Stukken betreffende de instelling en opheffing van de directie Verre Oosten (DIRVO)
te Batavia,
1946-1950 1 omslag

2 Stukken betreffende de opzet en reorganisatie van de administratie van DIRVO,
1946-1950 1 omslag

3 Stukken betreffende de overname van een aantal werkzaamheden van het kantoor 
van de Nederlandse Militaire Missie Japan te Batavia in verband met zijn opheffing,
1947 1 omslag

4 Stukken betreffende het ontwerpen van een code voor de indeling van het archief,
1947-1948 1 omslag

5 Stukken betreffende de instructies voor het versturen en het ontvangen van 
telegrammen, brieven en andere berichten,
1947-1949 1 omslag

6 Stukken betreffende de regeling voor het gebruik van auto's en fietsen voor DIRVO 
en de Nederlandse Delegatie,
1947-1950 1 omslag

7 Stukken betreffende de regeling voor de huisvesting van DIRVO, alsmede voor het 
personeel,
1947-1952 1 omslag

8 Ingekomen instructies voor de censuur van persberichten,
1948 1 omslag

9 Stukken betreffende het onderbrengen van de Codekamer bij DIRVO,
1949 1 omslag

10 Stukken betreffende de advisering over de instelling van het Hoge Commissariaat 
en de commissariaten in verband met de opheffing van DIRVO,
1950 1 omslag

11 Circulaire van de secretaris-generaal van het ministerie van Buiten-landse Zaken 
over het niet ter beschikking stellen van vertrouwelijke gegevens over Indonesiërs 
bij de overdracht van archieven van Nederlandse vertegenwoordigingen aan de 
Verenigde Staten van Indonesië, met bijlagen,
1950 1 omslag
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1.2 Financiën

1.2 FINANCIËN

12 Stukken betreffende de regeling voor het betalingsverkeer in het buitenland ten 
behoeve van Nederlands-Indië, alsmede de regeling voor dienstreizen naar het 
buitenland van uit Nederlands-Indië afkomstige personen,
1947-1949 1 omslag

13 Stukken betreffende de totstandkoming van de begroting over de jaren 1947-1950, 
alsmede de bezwaarlegging inzake de plaatsing van DIRVO onder de directie 
Politieke Zaken op de begroting van Buitenlandse Zaken,
1947-1950 1 omslag

1.3 Personeel

1.3 PERSONEEL

14 Stukken betreffende de personeelsbezetting van de diplomatieke en 
administratieve functies bij DIRVO,
1946-1949 1 omslag

15 Nota aan de minister van Buitenlandse Zaken over de uitbreiding van het 
personeelsbestand bij DIRVO,
1948 1 stuk

16 Stukken betreffende de vervulling van de kanselierspost,
1948-1949 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

17 Stukken betreffende de vaststelling en invulling van de personeelsformatie van de 
Codekamer,
1949-1950 1 omslag
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2 TAAKUITVOERING

2 TAAKUITVOERING
2.1 Administratieve zaken

2.1 ADMINISTRATIEVE ZAKEN

18-31 Stukken betreffende de regeling van de repatriëring van diverse groepen personen,
1946-1950 12 omslagen en 2 pakken
18 Brits-Indische vluchtelingen en deserteurs 1947-1949, pak

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

19-21 Chinezen uit diverse landen, 1947-1950.
19 China, onder auspiciën van de International Refugee 

Organisation 1947-1950, pak
20 Nederlands-Indië 1947-1949
21 Nieuw Guinea, die tijdens de oorlog door de 

Japanners daarheen zijn vervoerd 1947-1950
22 Formosanen uit en naar Nederlands-Indië, al dan niet onder 

auspiciën van de International Refugee Organisation 1948-1950

23-30 Indonesiërs uit diverse landen, 1946-1950.
23 Australië 1947-1950

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
24 Duitsland 1949
25 Filippijnen 1947-1950
26 Hongkong 1949-1950
27 India 1946-1949
28 Japan 1948-1949
29 Malakka (Malaya) 1948-1949
30 Siam (Thailand) 1948-1949

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
31 Inwoners van de Palau-eilanden 1949-1950

32 Stukken betreffende de afwijzing van de immigratieregeling gesloten tussen de 
Chinese consul te Palembang en de republikeinse autoriteiten van Zuid-Sumatra,
1947 1 omslag

33 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen omtrent de internering van 
Belgen,
1947 1 omslag

34 Stukken betreffende het onderzoek naar de uitwijzing van Hongaarse families uit 
Nederlands-Indië, alsmede de gevolgen hiervan bij terugkeer in Hongarije,
1947-1948 1 omslag

35 Ingekomen en uitgaande berichten over de normen, die worden toegepast bij de 
vestiging van buitenlanders in Australië,
1947-1949 1 omslag

36 Stukken betreffende de behandeling van de repatriëring van oudere werkkrachten 
te Nieuw-Caledonië, alsmede het aannemen van Indonesische werkkrachten voor 
de nikkelmijnen aldaar,
1947-1949 1 pak
Met foto's

37 Stukken betreffende de behandeling van het plan voor de vestiging van een groep 
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Indonesiërs in Brits Noord-Borneo om de rijstproduktie in dat gebiedsdeel te 
verhogen,
1947-1949 1 omslag

38 Stukken betreffende de bevordering van culturele samenwerking en 
studentenuitwisseling met de Verenigde Staten, alsmede lidmaatschap van de 
Commissie ter Voorbereiding van de Fulbright Stichting in Nederlands-Indië,
1947-1950 1 pak

39 Stukken betreffende de regelingen voor het verlenen van financiële hulp aan 
Nederlanders of Indonesiërs, alsmede tot het voldoen van hun schulden aan 
derden,
1947-1950 1 omslag

40 Stukken betreffende de vaststelling van beperkende maatregelen voor immigratie 
in Nederlands-Indië, voornamelijk betreffende de gezinshereniging van Aziaten,
1947-1950 1 omslag

41 Stukken betreffende de vereenvoudiging van de toelatingsbepalingen in de Riouw-
Lingga-archipel,
1948-1949 1 omslag

42 Stukken betreffende het opsporen van verblijfplaatsen van buitenlanders in 
Nederlands-Indië,
1948-1949 1 omslag

43 Stukken betreffende de bemiddeling bij het scheppen van mogelijkheden om 
Indonesische studenten een studie te laten volgen in het buitenland,
1948-1950 1 omslag

44 Stukken betreffende de behandeling van plannen van mevrouw R.A. Abdulkadir tot 
verkrijging van steun in het buitenland voor de noodlijdende Indonesische 
bevolking,
1949 1 omslag

45 Stukken betreffende de regeling van het grensverkeer tussen Serawak en Oost-
Borneo,
1949 1 omslag

46 Ingekomen stukken over de gevoerde immigratie-politiek in Nieuw-Zeeland,
1949-1950 1 omslag

47-49 Stukken betreffende emigratie naar Australië en Nieuw-Zeeland,
1949-1950 3 omslagen
47 Onderzoek naar de mogelijkheid van emigratie van 

gedemobiliseerde militairen van de Koninklijke Landmacht 1949
48 Bevordering van de emigratie van demobilisanten naar Australië 

1950
49 Uitvoering van de regeling van emigratie 1950

50 Stukken betreffende de beschouwingen omtrent onderwijs- en culturele 
vraagstukken,
1950 1 omslag
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2.2 Economische zaken

2.2 ECONOMISCHE ZAKEN
2.2.1 Algemeen

2.2.1 ALGEMEEN

51 Stukken betreffende de advisering en berichtgeving over de opheffing en hervatting
van de Marshall-hulp door Amerika aan Nederlands-Indië,
1947-1950 1 pak

52 Stukken betreffende de bemiddeling bij de verbetering van de 
communicatieverbindingen,
1947-1950 1 omslag

53-54 Stukken betreffende de standpuntbepaling ten opzichte van de economische 
plannen van de Republiek Indonesia,
1947-1950 2 pakken
53 1947 - 1948 jun
54 1948 - 1948 jul

55 Stukken betreffende het verzamelen en verstrekken van informatie over de 
economische positie van Nederlands-Indië,
1947-1950 1 omslag

2.2.2 Financiële en monetaire aangelegenheden

2.2.2 FINANCIËLE EN MONETAIRE AANGELEGENHEDEN

56 Stukken betreffende de behandeling van de financiële positie van Nederlands-Indië
in het kader van verbetering van de beschikbaarheid van de deviezen,
1946-1949 1 pak

57 Stukken betreffende de behandeling van de economische reconstructie van 
Nederlands-Indië en de kredietwaardigheid van Nederland door de heffing van 
uitvoerrechten,
1947 1 omslag

58 Stukken betreffende de berichtgeving over de produktie van republikeins 
bankpapier,
1947-1948 1 omslag

59 Stukken betreffende de toepassing van deviezenvoorschriften, alsmede vrijstelling 
van diverse belastingen,
1947-1948 1 omslag

60 Stukken betreffende de berichtgeving over de vervaardiging van en handel in vals 
Nederlands geld,
1947-1949 1 omslag

61-62 Stukken betreffende de advisering en bemiddeling bij de regeling van het financieel 
verkeer met Japan en de Verenigde Staten,
1947-1950 2 omslagen
61 Japan 1947-1950
62 Verenigde Staten 1947-1949

63 Stukken betreffende de vereffening van wederzijdse schulden en vorderingen 
tussen DIRVO en de N.V. Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij,
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1947-1950 1 omslag

64 Stukken betreffende de bemiddeling bij de belangenbehartiging van buitenlandse 
verzekeringsmaatschappijen, werkzaam in Nederlands-Indië,
1948 1 omslag

65 Ingekomen berichten over de economische en financiële positie van de Republiek 
Indonesia,
1948-1949 1 omslag

66 Stukken betreffende een ontwerp-overeenkomst op financieel en economisch 
gebied tussen Nederland en de Verenigde Staten van Indonesië,
1948-1949 1 omslag

67 Stukken betreffende de regelingen van de deviezenoverdracht naar Hadramaut, 
alsmede besprekingen hierover met de sultan van Hadramaut,
1948-1950 1 omslag

2.2.3 Handelsaangelegenheden

2.2.3 HANDELSAANGELEGENHEDEN

68 Stukken betreffende de behandeling van de problemen met een vertegenwoordiger
van de 'Overseas Corporation' te New York over de vestiging van een kantoor in 
Nederlands-Indië,
1945-1947 1 omslag

69 Stukken betreffende de advisering over rijsttransacties, zowel door Nederland als 
door de Republiek Indonesia, met omringende landen,
1946-1950 1 pak

70-76 Stukken betreffende de bestrijding van de illegale handel op Nederlands- Indië,
1946-1950 5 omslagen en 2 pakken
70 Algemeen 1946-1950

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
71 Aangehouden schepen door de Koninklijke Marine 1947
72 Vervoer met speedboten 1947-1948

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
Met foto's

73 Illegale handel in palmolie 1947-1948
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

74 Wapensmokkel 1947-1949
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
Met foto's. Zie ook supplement inv.nr. 591 pak

75 Opium-transacties door de Republiek Indonesia 1948-1949, pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

76 Zwendel met deviezen tussen Medan, Hongkong en Swatow 1948-
1949
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

77-87 Stukken betreffende de bevordering van handelsbetrekkingen tussen Nederlands-
Indië en diverse landen,
1946-1951 9 omslagen en 2 pakken
77 Australië 1947-1949
78 Birma 1948
79 China 1946-1951
80 Frankrijk 1947-1950
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81 India 1947-1949
82 Indo-China 1947-1948

83-84 Japan, 1947-1950.
83 1947 - 1948, pak
84 1949 - 1950, pak

85 Malakka (Malaya) 1947-1949
86 Nieuw-Guinea 1950
87 Pakistan 1948-1949

88 Stukken betreffende het verstrekken van informatie over de eventuele oprichting 
van een handelsmaatschappij, die de handel tussen Australië en Java wil 
monopoliseren,
1947 1 omslag

89 Stukken betreffende de advisering over de handelsovereenkomst met Malakka 
(Malaya),
1947-1948 1 omslag

90 Stukken betreffende de deelname aan bijeenkomsten van het Coördinatie College 
Nederland-Indonesië ter bevordering van de gemeenschappelijke handelspolitiek,
1947-1948 1 omslag

91 Stukken betreffende de regeling van het ministerie van Economische Zaken voor 
het goederenverkeer met de Republiek Indonesia,
1947-1948 1 omslag

92 Stukken betreffende de totstandkoming van rapporten over de politieke factoren 
die van invloed kunnen zijn op de economische onderhandelingspositie en de 
handelsbetrekkingen van Nederlands-Indië met naburige staten,
1947-1948 1 omslag

93 Stukken betreffende het overleg met het kantoor van Handel te Batavia van het 
ministerie van Economische Zaken over de behandeling van aanvragen om 
handelsbemiddeling door Indonesische firma's in Europa,
1947-1948 1 omslag

94 Ingekomen stukken betreffende het op peil houden van de rubberprijzen en het 
verbeteren van de marktpositie,
1947-1949 1 omslag

95 Stukken betreffende de afwikkeling van de problemen met de 'Isbrandt-sen 
Company' te New York over het vervoer van goederen naar en uit Nederlands-Indië,
1947-1949 1 pak

96 Stukken betreffende de opsporing van, door de regering van India in voormalig 
republikeins gebied, ingezette goederen ten behoeve van rijstverschepingen naar 
India,
1947-1950 1 omslag

97-98 Stukken betreffende het bevorderen van de produktie en de uitvoer van diverse 
produkten,
1947-1950 2 omslagen
97 Copra, in samenwerking met het Coprafonds
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98 Suiker en jute

99 Stukken betreffende het verzamelen en verstrekken van informatie over de in- en 
uitvoerregelingen voor Nederlands-Indië,
1947-1950 1 omslag

100 Stukken betreffende bezwaren tegen de uitvoer van theezaad naar landen die niet 
zijn aangesloten bij de Internationale Thee-Overeenkomst,
1948-1949 1 omslag

101 Stukken betreffende de advisering over de opheffing van de boycot door Australië 
inzake het goederenvervoer tussen Australië en Nederlands-Indië,
1948-1949 1 omslag

102 Stukken betreffende de afwijzing van het handelscontract tussen de Republiek 
Indonesia en de Amerikaan M.M. Fox, dat werd opgesteld om de belemmeringen 
ten aanzien van de buitenlandse handelsbetrekkingen op te heffen,
1948-1949 1 omslag

103 Stukken betreffende het verzoek aan de Nederlandse consuls te Singapore en 
Tokyo om stakingen ten aanzien van het handelsverkeer met Nederlands-Indië te 
voorkomen,
1948-1949 1 omslag

104 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de consul-generaal van 
India te Batavia over de afzet van kinabast en kinine,
1949 1 omslag

2.2.4 Lucht- en scheepvaartaangelegenheden

2.2.4 LUCHT- EN SCHEEPVAARTAANGELEGENHEDEN

105 Stukken betreffende de afwikkeling van claims op schepen die zijn aangehouden 
voor de ingangsdatum (29 januari 1947) van de nieuwe regelingen voor im- en 
export,
1947-1948 1 omslag

106-110 Stukken betreffende de behandeling van klachten en vragen omtrent de 
afwikkeling van overtredingen door schepen,
1947-1949 3 omslagen en 2 pakken
106 Varend onder Australische vlag 1947-1948

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
107 Varend onder Britse vlag 1947-1949, pak

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
108 Varend onder Chinese vlag 1947-1949, pak

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
109 Varend onder Filippijnse vlag 1947-1949

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
110 Varend onder Indiase vlag 1947-1949

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

111 Stukken betreffende de concessies voor de parelvisserij in Indische wateren,
1947-1950 1 omslag

112-113 Stukken betreffende de afwikkeling van schadevergoedingen voor vrachtschepen, 
die door Nederland tot zinken zijn gebracht,
1947-1951 2 omslagen



2.05.52 BuZa / Verre Oosten 23

112 Motorschip '33', varend onder Britse vlag 1947-1949
113 Motorschip 'Kian Peng', varend onder Chinese vlag 1949-1951

114-117 Stukken betreffende de behandeling van en advisering over de scheepvaart en 
scheepsbouw met betrekking tot diverse landen,
1947-1952 3 omslagen en 1 pak
114 Algemeen 1947-1951

Met foto's
115 Filippijnen 1947-1950
116 Japan 1947-1952, pak
117 Malakka (Malaya) 1949

118 Stukken betreffende de toelating en organisatie van de burgerluchtvaart in Japan,
1947-1949 1 omslag

119-121 Stukken betreffende de advisering over luchtvaartmaatschappijen,
1947-1950 2 omslagen en 1 pak
119 KLM 1947-1950, pak
120 Malayan Airways 1947-1949
121 Trans Oceanic Airways 1947

122-126 Stukken betreffende de bestrijding van illegale vluchten over en op Nederlands-
Indië,
1947-1950 5 omslagen
122 Algemeen 1947-1949

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
123 Catalina RI 005 (ex VH-BDP) van R. Cobley voor de Republiek 

Indonesia 1948-1949
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

124 Catalina RI 006 van de Filippijnen naar Djocja in Neder-lands-Indië 
en vice-versa 1948-1950
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

125 Catalina VH-BDY van de Asian Airlines voor het overvliegen van 
Nederlands-Indisch territoir 1947-1949
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

126 Lockheed Hudson VH-ASV van de Eastern Air Lines te Sydney naar 
republikeins grondgebied 1948-1949
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

127-133 Stukken betreffende de onderhandelingen over het sluiten van 
luchtvaartovereenkomsten met diverse landen,
1947-1950 6 omslagen en 1 pak
127 Algemeen 1947-1949
128 Australië 1947-1950, pak
129 Birma 1948-1949
130 Ceylon 1949-1950
131 China 1947-1950
132 Filippijnen 1947-1949
133 Siam (Thailand) 1947-1950

134 Stukken betreffende de regeling van de in- en uitklaring, alsmede verlening van 
toestemming tot landen of vertrek van buitenlandse vliegtuigen,
1947-1950 1 pak

135 Stukken betreffende de advisering over de luchtvaartactiviteiten van de Republiek 
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Indonesia,
1947-1951 1 pak

136 Stukken betreffende de belangenbehartiging van de luchtvaart in en naar 
Nederlands-Indië,
1947-1951 1 pak

137 Stukken betreffende het verzoek om schadevergoeding voor een neergestorte 
Brits-Indische Dakota,
1947-1951 1 pak

138 Stukken betreffende de advisering over het verbod van diverse landen tot het 
overvliegen en landen van KLM-vliegtuigen,
1948-1949 1 omslag

139 Stukken betreffende de berichtgeving aan luchtvaart-attachés over de 
luchtvaartpolitiek,
1949 1 omslag

140 Stukken betreffende de organisatie van het bezoek van een Thaise delegatie aan 
Nederlands-Indië om zich op de hoogte te stellen van de ontwikkeling in de 
luchtvaart en luchtvaartdiensten,
1949 1 omslag

2.3 Juridische zaken

2.3 JURIDISCHE ZAKEN

141 Stukken betreffende de regeling met betrekking tot gevonden oorlogsbuit uit de 
Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië,
1945-1950 1 omslag

142 Beëdigde verklaring van mr. G. Witsen Elias betreffende de rechtsgeldigheid van het
Nederlands-Indische Gouvernement, met geleidebrief,
1947 1 omslag

143 Stukken betreffende de doorzending aan het ministerie van Buitenlandse Zaken 
van de verkregen inlichtingen over de weigering van de Republiek Indonesia om 
teruggave van ondernemingen aan de wettige eigenaars,
1947 1 omslag

144 Stukken betreffende het overleg met de Amerikaanse Ambassade over de 
uitvoering van artikel 14 van de Overeenkomst van Linggadjati met betrekking tot 
de teruggave door de Republiek Indonesia van buitenlandse ondernemingen,
1947 1 omslag

145 Stukken betreffende de advisering over en hantering van de te volgen gedragslijn 
omtrent vijandelijke vermogens,
1947-1949 1 pak

146 Stukken betreffende de beoordeling van de rechtsgeldigheid van de, op Java tijdens
de Britse bezetting, gesloten huwelijken door Nederlandse vrouwen met Japanners,
1947-1949 1 omslag

147 Stukken betreffende de uiteenzetting van het Nederlandse standpunt ten aanzien 
van de uitlevering van deserteurs uit het Vreemdelingen Legioen aan de Franse 
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autoriteiten,
1947-1949 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

148 Stukken betreffende de voorwaarden voor het behoud van het Nederlanderschap 
in het buitenland,
1947-1949 1 omslag

149-160 Stukken betreffende de bemiddeling bij de afwikkeling van schadeclaims van 
geleden oorlogsschade door personen en bedrijven uit diverse landen,
1947-1950 12 omslagen
149 Amerika 1948
150 Australië 1948-1949
151 China 1948-1950
152 Denemarken 1948
153 Filippijnen 1948
154 Groot-Brittannië 1948-1949
155 Indo-China 1949
156 Japan 1947-1948
157 Malakka (Malaya) 1949
158 Nederlands-Indië 1947-1950
159 Portugal 1949
160 Siam (Thailand) 1948-1950

161 Stukken betreffende de standpuntbepaling ten aanzien van de bevoegdheid van de 
Australische Krijgsraad op Nederlands-Indisch grondgebied in het kader van het 
Morotai-incident,
1948 1 omslag

162 Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek van Radja Ibrahim om herstel van
het Sultanaat Riouw-Lingga en om uitbetaling van premies door de N.V. Singkep Tin
Maatschappij en door de N.V. Bataafse Petroleum Maatschappij,
1948-1949 1 omslag

163 Stukken betreffende het verstrekken van informatie aan het Consulaat- Generaal 
van India over de procedure en formaliteiten omtrent de presentatie van 
dokumenten in de Indonesische rechtbanken,
1948-1949 1 omslag

164 Stukken betreffende het verstrekken van informatie over het Nederlands 
onderdaanschap van, in Japan verblijvende, in Nederlands- Indië geboren kinderen 
uit een niet-Japanse moeder en een Japanse vader,
1948-1949 1 omslag

165 Tekst van de toespraak van M. Wigny, de Belgische minister van Koloniën, in het 
congres van 'L'Association Belge des Auditeurs et Anciens Auditeurs' in de Academie
voor Internationaal Recht te Den Haag, met geleidebrief,
1949 1 omslag

166 Stukken betreffende de behandeling van het proces van A. van Heyningen, inzake 
de betaling van een vordering in Australische valuta door de regering van 
Indonesië, ex art. 7 en 10 van de Richtlijnen voor Indienststelling van Personeel met 
het oog op de heropbouw van Nederlands-Indië,
1949-1950 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
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2.4 Kabinet en protocol

2.4 KABINET EN PROTOCOL

167 Stukken betreffende het verzamelen van inlichtingen over personen, die pro-
republikeins, anti-Nederlands, communistisch, of oplichters zijn, alsmede de 
toelating en de uitwijzing van deze personen,
1946-1951 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027

168 Stukken betreffende de advisering naar de wenselijkheid van bezoeken van 
buitenlandse militaire attachés aan Nederlands-Indië,
1947 1 omslag

169 Stukken betreffende de bemiddeling bij het aanvragen van buitenlandse 
vlootbezoeken,
1947-1950 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

170 Stukken betreffende de beschouwingen en raad bij kerkelijke aangelegenheden in 
Nederlands-Indië,
1947-1950 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

171 Stukken betreffende de regeling van bezoeken van buitenlanders alsmede de 
berichtgeving omtrent hun mening ten aanzien van Nederlands-Indië,
1947-1950 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

172 Stukken betreffende de regeling van de bezoeken van ministers aan Nederlands-
Indië alsmede de behandeling van de uitnodigingen tot het bezoeken van India en 
Australië,
1947-1950 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

173 Stukken betreffende de advisering over de verlening van onderscheidingen aan 
personen,
1947-1951 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027

174 Stukken betreffende de overdracht van de functie van Hoge Vertegenwoordiger van
de Kroon van dr. L.J.M. Beel aan A.H.J. Lovink,
1948-1949 1 omslag

175 Ingekomen stukken over het bezoek van Suurhof, bestuurder van het Nederlands 
Verbond van Vakverenigingen, aan Indonesië ter verkrijging van een overzicht van 
het aantal vakbewegingen in Nederlands-Indië,
1949-1950 1 omslag

2.5 Politieke zaken en veiligheid

2.5 POLITIEKE ZAKEN EN VEILIGHEID
2.5.1 Nederlands-Indië

2.5.1 NEDERLANDS-INDIË
2.5.1.1 Politieke aangelegenheden

2.5.1.1 POLITIEKE AANGELEGENHEDEN

176 Vergaderstukken van de Raad van Departementshoofden,
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1945-1948 1 omslag

177-180 Stukken betreffende de Commissie-Generaal, die als taak heeft de ontstane 
geschillen met de Republiek Indonesia op te lossen, naar aanleiding van de 
Overeenkomst van Linggadjati,
1946-1947 4 omslagen
177 Regeling van de bevoegdhedenverhoudingen tussen DIRVO en de 

Commissie-Generaal 1946-1947
178 Behandeling van het antwoord van de Republiek Indonesia op de 

nota van 27 mei 1947 van de Commissie-Generaal 1947
179 Mededelingen van de Commissie-Generaal 1947
180 Verslagen van de Nederlandse missie aan Djocja naar aanleiding van 

de nota van 27 mei 1947 van de Commissie- Generaal 1947

181-184 Stukken betreffende de uitvoering van de Overeenkomst van Linggadjati,
1946-1948 2 omslagen en 2 pakken
181 Voorbereiding van het te voeren buitenlands beleid 1946-1947, pak
182 Houding van de Republiek Indonesia 1947
183 Onderhandelingen over de toekomstige samenwerking met de 

Republiek Indonesia ten aanzien van de buitenlandse betrekkingen 
1947

184 Afwijzing van de erkenning door het buitenland van de Republiek 
Indonesia als soevereine staat 1947-1948, pak

185-189 Stukken betreffende de politieke activiteiten en opvattingen van Chinezen in 
Nederlands-Indië,
1946-1949 5 omslagen
185 Advisering over de aanwezigheid in Nederlands-Indië van de Chinese

politieke partij Kuo Min Tang 1946-1948
186 Anti-Nederlandse opvattingen in Chinese kringen in Nederlands-

Indië 1947
187 Deelname van Overzee-Chinezen aan de verkiezingen voor het 

Chinese Parlement 1947-1949
188 Politieke activiteiten van Overzee-Chinezen in Nederlands-Indië 

1947-1949
189 Uitwijzing uit Nederlands-Indië van leden van de Chinese 

Democratische Liga 1947-1949

190-194 Stukken betreffende de berichtgeving over de politieke toestand in Nederlands-
Indië,
1946-1950 3 omslagen en 2 pakken
190 Algemeen 1947-1950, pak
191 Bantam 1948
192 Borneo 1948-1950
193 Madura 1947-1949
194 Sumatra 1946-1949, pak

195 Stukken betreffende de berichtgeving over de staatkundige organisatie van Oost-
Indonesië, alsmede over de politieke toestand aldaar en over de verhoudingen met 
Nederland,
1946-1950 1 pak

196 Stukken betreffende de advisering over het ontstane conflict met de Republiek 
Indonesia, alsmede de aanbieding van goede diensten door Amerika en Groot-
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Brittannië,
1947 1 omslag
Zie ook inventarisnummers 252-256

197 Ingekomen informatie over de overdracht van taken aan de staat Soematera 
Timoer ten gevolge van de Bevoegdheidsregeling,
1947-1948 1 omslag

198 Stukken betreffende de verzoeken om Nederlandse hulp bij het streven naar 
zelfstandigheid van de anti-republikeinse Riouwarchipel, Djambi en Kerintji,
1947-1948 1 omslag

199 Ingekomen chronologische overzichten van de ontwikkeling van het Indonesisch 
vraagstuk,
1947-1949 1 omslag

200-206 Stukken betreffende de Nederlandse Delegatie, ingesteld op 8 april 1949 (KB nr. 30) 
voor het voeren van onderhandelingen met de Republikeinse Delegatie,
1946-1950 5 omslagen en 2 pakken
Zie ook inventarisnummers 261-264
200 Verzamelde informatie 1946-1948, pak
201 Benoeming en ontslag van leden, alsmede de salarisregeling 1947-

1949
202 Vergaderstukken 1948-1950, pak
203 Voorstellen tot opneming van Indonesiërs in de Nederlandse 

Delegatie voor de derde en vierde Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties 1948-1950

204 Reacties van de pers op de verklaringen van de Nederlandse 
Delegatie over de bereikte overeenstemming van de 
voorbesprekingen met de Republikeinse Delegatie 1949

205 Opheffing in verband met de oplossing van het conflict 1949-1950
206 Persoverzichten uitgebracht door de Republikeinse Delegatie 1949

207 Stukken betreffende de berichtgeving over de West-Java conferenties en de 
Bestuursconferentie gehouden te Bandoeng, alsmede over de 
soevereiniteitsoverdracht en de erkenning van Negara Pasoendan (West-Java),
1947-1950 1 omslag

208-214 Stukken betreffende de vorming van een federale regering voor Nederlands-Indië,
1947-1950 7 omslagen
208 Behandeling van het Voorontwerp van de Wet Bestuursregeling 

Indonesië in Overgangstijd 1948
209 Samenstelling van de Nederlandse vertegenwoordiging voor de 

deelname aan de Federale Conferentie te Bandoeng 1948
210 Voorbereiding van de organisatie van een ministerie van 

Buitenlandse Zaken van de Federale Regering 1948-1950
211 Vertegenwoordigers van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg 

(BFO) 1949
212 Voorbereiding van de organisatie van een Indonesische Marine van 

de Federale Regering 1949

213-214 Voorlopige Federale Regering, 1947-1949.
213 Advisering over de instelling en installatie van de 

Voorlopige Federale Regering als interim-regering 
1947-1949
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214 Vergaderstukken 1949

215-221 Stukken betreffende de advisering en berichtgeving over de situatie in en om 
Nieuw-Guinea,
1947-1951 7 omslagen
215 Statusbepaling, alsmede verslagen van de politieke en politionele 

toestand 1947-1949
216 Grensincident en -vaststelling met betrekking tot Australisch 

grondgebied 1947-1951
217 Omgaan met de kolonisatie- en immigratiemogelijkheden en 

-moeilijkheden 1947-1951
218 Onderhouden van contacten met Australisch Nieuw-Guinea 1948-

1950
219 Opstelling van de Australische vertegenwoordiging 1948-1951
220 Partai Kommunis Indonesia Irian 1949
221 Behandeling van de aanwezigheid van KNIL-militairen, alsmede van 

verzoeken gedaan door de regering van de Republiek Indonesia of 
één harer organen of ambtenaren om toelating 1949-1950

222-223 Stukken betreffende het communisme in Nederlands-Indië,
1947-1951 2 pakken
222 Bestrijding van de communistische activiteiten 1947-1951

Met foto's
223 Ontvangen rapporten 1947-1949

224 Stukken betreffende het verzamelen en verstrekken van informatie over de 
buitenlandse activiteiten van mr. A.A. Maramis, minister van Financiën van de 
Republiek Indonesia,
1948-1949 1 omslag

225 Stukken betreffende het verzamelen en verstrekken van informatie over klachten 
over de bestuursvoering op de Miangas (Palmas)- eilanden,
1948-1949 1 omslag

226-228 Ingekomen berichten over de Nederlands-Indonesische Unie,
1948-1950 3 omslagen
226 Hoofdbeginselen van de structuur 1948-1949
227 Ontwerp-instructie voor het Permanent Secretariaat 1949-1950
228 Voorbereiding en resultaten van de Unie-conferenties te Djakarta en

Den Haag 1950

229 Stukken betreffende de advisering over de deelname aan en over de uitkomsten 
van de Ronde Tafel Conferentie om het conflict tussen Nederland en de Republiek 
Indonesia te beëindigen,
1949 1 pak

230 Stukken betreffende de berichtgeving over de opeising door de Republiek 
Indonesia van Brits Borneo, Australisch Nieuw-Guinea en Portugees Timor,
1949-1950 1 omslag

2.5.1.2 Politionele acties en militaire aangelegenheden

2.5.1.2 POLITIONELE ACTIES EN MILITAIRE AANGELEGENHEDEN

231 Stukken betreffende de behandeling van klachten van Chinezen over moord, 
mishandeling, diefstal en afpersing door Nederlandse politie en militairen,



30 BuZa / Verre Oosten 2.05.52

1945-1949 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

232 Stukken betreffende de advisering over de bescherming van de Chinese 
gemeenschappen in Nederlands-Indië naar aanleiding van gewelddadigheden door
de Republiek Indonesia,
1946-1950 1 pak

233 Stukken betreffende de advisering over het instellen van veiligheidszones in 
Nederlands-Indië voor Chinezen naar aanleiding van gewelddadigheden door de 
Republiek Indonesia,
1947-1948 1 omslag

234 Stukken betreffende het onderzoek naar de incidenten te Palembang, Boemiajoe, 
Tjilongok en Padaherang, waarvan Chinezen het slachtoffer zijn geworden,
1947-1949 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

235-237 Stukken betreffende de reacties op de politieke houding en politionele acties van 
Nederland ten aanzien van de Republiek Indonesia,
1945-1949 2 omslagen en 1 pak
235 Verklaringen van diverse staatslieden 1945-1947
236 Reacties van diverse landen 1948-1949, pak
237 Federalistisch-nationalistische en republikeinse kringen in 

Nederlands-Indië 1948-1949

238 Stukken betreffende de berichtgeving over de invrijheidstelling van politieke, 
republikeinse leiders en gevangenen, alsmede het onderzoek naar de oorzaak van 
de sterfte van krijgsgevangenen tijdens het transport,
1946-1949 1 pak

239 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden inzake het Koninklijk 
Nederlands Indisch Leger,
1946-1951 1 pak

240 Stukken betreffende het verzamelen en verstrekken van informatie over vermiste 
Nederlandse militairen,
1947-1948 1 omslag

241-242 Stukken betreffende de advisering en de berichtgeving over de politionele acties,
1947-1949 1 omslag en 1 pak
241 1947, pak
242 1948 - 1949

243 Stukken betreffende de advisering over de regeringsverklaringen over de 
politionele actie in 1948, alsmede over de geloofwaardigheid van diverse 
persberichten,
1948-1949 1 omslag

244 Stukken betreffende de berichtgeving omtrent de beveiliging van buitenlandse 
personen en bezittingen in Nederlands-Indië tegen republikeinse wandaden,
1947-1949 1 omslag

245 Stukken betreffende de verzoeken van DIRVO aan de Netherlands Forces 
Intelligence Service (NEFIS) en de Centrale Militaire Inlichtingendienst om 
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toezending van hun publicaties en documentatie,
1947-1949 1 pak

246 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot 
militaire oorlogsgraven,
1947-1950 1 omslag

247 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
Koninklijke Marine in Nederlands-Indië,
1947-1950 1 omslag

248 Stukken betreffende de advisering aan de Commandant van de Zeemacht in 
Nederlands-Indië over de instelling van de Centrale Militaire Inlichtingendienst,
1948 1 omslag

249 Ingekomen berichten van het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger over de 
militaire situatie,
1948-1949 1 pak

250 Ingekomen overzichten over de naleving en schendingen van bestanden met de 
Republiek Indonesia,
1949 1 omslag

2.5.1.3 Aangelegenheden met betrekking tot de Verenigde Naties

2.5.1.3 AANGELEGENHEDEN MET BETREKKING TOT DE VERENIGDE NATIES

251 Stukken betreffende het verzamelen van bewijsmateriaal voor de Veiligheidsraad 
over de negatieve houding en gewelddadige acties van de Republiek Indonesia,
1947 1 pak

252-256 Stukken betreffende de Commissie van Goede Diensten, ingesteld door de 
Veiligheidsraad naar aanleiding van het conflict tussen Nederland en de Republiek 
Indonesia,
1947-1949 3 omslagen en 2 pakken
Zie ook inventarisnummer 196
252 Vergaderstukken van de commissie 1947-1948, pak
253 Verzamelen van informatie over en voor de commissie 1948, pak
254 Advisering en berichtgeving over de militaire waarnemers van de 

commissie in Nederlands-Indië 1948-1949
255 Vertrek van de commissie uit Kalioerang naar Batavia onder 

Nederlandse militaire begeleiding 1948-1949
256 Samenstelling van de Commissie voor Contact met de Commissie 

van Goede Diensten 1947

257-260 Stukken betreffende de Consulaire Commissie, die als taak heeft te observeren in 
Nederlands-Indië en hierover periodiek te rapporteren aan de Veiligheidsraad,
1947-1949 3 pakken en 1 omslag
257 Bewijsmateriaal over de negatieve houding en gewelddadige acties 

van de Republiek Indonesia 1947
258 Verlenen van medewerking 1947-1948
259 Verslagen van de Nederlandse troepen over de bezoeken in de 

bezette gebieden door de waarnemers 1947-1948
260 Advisering over de hervatting van de werkzaamheden van de 

commissie naar aanleiding van de resoluties van de Veiligheidsraad 
1949, omslag
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261-264 Stukken betreffende de onderhandelingen met de Republikeinse Delegatie, onder 
toezicht van de Veiligheidsraad,
1947-1949 4 pakken
Zie ook inventarisnummers 200-206
261 1947 - 1948 jan
262 1948 feb - 1948 apr
263 1948 mei - 1948 jul
264 1948 aug - 1949

265-266 Stukken betreffende de behandeling van de gevolgen voor Nederland met 
betrekking tot de afkeuring door de Veiligheidsraad van de politionele acties,
1947-1950 2 pakken
265 1947
266 1948 - 1950

267 Stukken betreffende de Derde Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met 
betrekking tot de afkeuring van het conflict tussen Nederland en de Republiek 
Indonesia,
1949 1 omslag

268 Stukken betreffende de Preliminaire Conferentie te Batavia om overeenstemming 
te bereiken over de resoluties van de Veiligheidsraad,
1949 1 omslag

269 Stukken betreffende de conferentie te New Delhi, door India georganiseerd, naar 
aanleiding van het onbevredigende optreden van de Veiligheidsraad tegen 
Nederland,
1949 1 omslag

270-275 Stukken betreffende de United Nations Commission for Indonesia, die fungeert als 
orgaan van de Verenigde Naties in het conflict,
1949-1950 5 pakken en 1 omslag

270-271 Vergaderstukken, 1949.
270 1949 jan - 1949 mei
271 1949 jun - 1949 dec

272 Verlenen van medewerking 1949, omslag

273-274 Vergaderstukken en ingekomen berichten van de Centrale 
Gemengde Commissie en de plaatselijke Gemengde Commissies, 
onder auspiciën van de United Nations Commission for Indonesia, 
1949-1950.
273 1949 aug - 1949 sep
274 1949 okt - 1950

275 Contact Commissie van de United Nations Commission for 
Indonesia 1950

2.5.1.4 Soevereiniteitsoverdracht

2.5.1.4 SOEVEREINITEITSOVERDRACHT

276 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over wetsherzieningen in 
verband met de soevereiniteitsoverdracht,
1948-1950 1 omslag

277 Ingekomen berichten betreffende de regeling van de formaliteiten omtrent de 
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soevereiniteitsoverdracht,
1949 1 omslag

278 Ingekomen en uitgaande berichten omtrent de handhaving van de binnenlandse 
veiligheid in verband met de soevereiniteitsoverdracht,
1949 1 omslag

279 Voorbereiding en vergaderstukken van de Contact Commissie uit de Voorlopige 
Federale Regering over de procedures rond de soevereiniteitsoverdracht op 27 
december 1949,
1949 1 omslag

280 Stukken betreffende de veiligstelling van archiefbescheiden uit het Landsarchief, 
die van belang zijn voor Nederland in verband met de soevereiniteitsoverdracht,
1949 1 omslag

281 Stukken betreffende de viering van de soevereiniteitsoverdracht in diverse landen,
1949 1 omslag

282 Ingekomen berichten over de benoeming van het hoofd van de Militaire Missie in 
Nederlands-Indië na de soevereiniteitsoverdracht,
1949-1950 1 omslag

283 Ingekomen berichten over de staatkundige opbouw van de Republiek Indonesia na 
de soevereiniteitsoverdracht,
1949-1950 1 omslag

284 Ingekomen reacties uit het buitenland betreffende de soevereiniteitsoverdracht,
1949-1950 1 omslag

285 Stukken betreffende de erkenning van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië door diverse landen,
1949-1950 1 omslag

286-296 Stukken betreffende de soevereiniteitsoverdracht met betrekking tot Nieuw-
Guinea,
1949-1950 11 omslagen

286-288 Ingekomen reacties van diverse landen, 1949-1950.
286 Australië 1949-1950
287 Canada 1950
288 Groot-Brittannië 1950

289 Positie van de ambtenaren in Nieuw-Guinea, die na de 
soevereiniteitsoverdracht in dienst zijn van het Gouvernement 1949-
1950

290 Vraagstuk van de toekomstige status van de residentie Nieuw-
Guinea 1949-1950

291 Bestemming van de resterende legervoorraden in Nieuw-Guinea 
1950

292 Doorzending van de archiefbescheiden over Nieuw-Guinea aan de 
gouverneur 1950

293 Eerste gouverneur van Nieuw-Guinea, S.L.J. van Waardenburg 1950
294 Nationaliteit van de inwoners van Nieuw-Guinea, die na de 

soevereiniteitsoverdracht, de Indonesische nationaliteit bezitten 
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1950
295 Opzet van een bureau voor de materiaal- en personeelsvoorziening 

voor Nieuw-Guinea 1950
296 Regeling van de in- en uitvoer van geld, alsmede de geldsanering 

1950

297 Stukken betreffende de toelating van de Verenigde Staten van Indonesië tot de 
Verenigde Naties, na de soevereiniteitsoverdracht,
1949-1950 1 omslag

298 Stukken betreffende de uitnodigingen tot het bijwonen van de plechtigheid van de 
soevereiniteitsoverdracht en de regeling hiervan, alsmede het ontvangen van de 
reacties hierop,
1949-1950 1 omslag

299 Stukken betreffende het verstrekken van informatie over de plechtigheden ter 
gelegenheid van de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949, alsmede het 
ontvangen van verslagen van de plechtigheden,
1949-1950 1 omslag

300 Ingekomen berichten over bezoeken van president Sukarno van de Republiek 
Indonesia aan omringende landen in het kader van de soevereiniteitsoverdracht,
1950 1 omslag

301 Stukken betreffende de berichtgeving over de positie van Nederlandse ambtenaren 
in Nederlands-Indië na de soevereiniteitsover-dracht,
1950 1 omslag

2.5.2 Buitenland

2.5.2 BUITENLAND

302-352 Stukken betreffende politieke verhoudingen en betrekkingen met diverse landen,
1946-1951 41 omslagen en 9 pakken

302-308 Australië, 1946-1950.
302 Algemeen 1946-1950, pak
303 Bezoek van de Australische minister van Buitenlandse

Zaken aan Nederland 1948
304 Boycot van Nederlandse schepen en goederen door 

Australië 1946-1948, pak
305 Geschil over de opruiming van explosieven op het 

eiland Middelburg te Nieuw-Guinea 1948-1949
306 Geschil over de terugzending naar Nederlands-Indië 

en over de gratieverlening aan de zogenaamde 
'Casino-gestraften' 1946-1948

307 Regeling van de oorlogsschulden tussen Nederlands- 
Indië en Australië 1947-1950

308 Schenking van goederen door Australië naar 
aanleiding van de Australian Goodwill and Relief 
Mission 1948-1949

309-314 China, 1947-1951.
309 Regeling met de Chinese regering over de status van 

Nederlandse onderdanen van Chinese afkomst 1947-
1948
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310 Zee-roverij door Chinezen 1947-1948
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

311 Regeling van de toelating van Chinezen in 
Nederlands- Indië 1948-1950

312 Regeling van een eventueel gedwongen evacuatie 
van Nederlanders vanuit China 1948-1950

313 Chinese Communistische Volksrepubliek onder 
leiding van Mao Tse Tung 1949-1950

314 Sluiting door de Chinese regering van havens en 
territoriale wateren 1949-1951

315-316 Duitsland, 1947-1948.
315 Advisering over het witboek 'Bescheiden inzake het 

uitbreken van de oorlog met Duitsland, Japan en 
Italië en het verbreken der diplomatieke betrekkingen
met andere landen'

316 Inlichtingen over de activiteiten van Duitsers in de 
Republiek Indonesia

317 Egypte 1947-1948
318 Filippijnen 1947-1949
319 Frans Indo-China 1946-1948

320-324 Groot-Brittannië, 1946-1950.
320 Inlichtingen over de beschuldigingen tegen Lord 

Killearn, Britse Special Commissioner te Singapore, 
van intriges tegen Nederland 1946-1948

321 Britse politiek en houding ten opzichte van 
Nederlands-Indië 1946-1949

322 Verzoek van de Britse Royal Air Force over het ter 
beschikking stellen van eilanden voor militaire 
doeleinden 1947-1948

323 Inlichtingen over de anti-Nederlandse houding en 
activiteiten van de Brit J. Coast, politiek adviseur voor 
de Republiek Indonesia 1947-1950

324 Verzoek van de Britse autoriteiten om luchtkartering 
van bepaalde delen van Nederlands-Indië 1948

325 India 1947-1950, pak

326-333 Japan, 1946-1950.
326 Contacten met de Nederlandse Militaire Missie Japan 

1946-1947, pak
327 Ingekomen berichten over steun van Japanners aan 

het Indonesisch onafhankelijkheidsstreven 1946-1948
328 Berichtgeving omtrent de opsporing en berechting 

van Japanse oorlogsmisdadigers 1946-1950, pak
329 Regeling van de evacuatie van Japanse 

geïnterneerden uit het binnenland van Nederlands-
Indië 1946-1950

330 Japanse nationaliteitswetgeving 1947-1948

331-332 Advisering over de restitutie en reparatie van 
gestolen goederen door Japan, 1947-1949.
331 1947 - 1948, pak
332 1949, pak

333 Korea 1947-1948
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334-337 Malakka (Malaya), 1947-1949.
334 Militaire steun aan de Republiek Indonesia door de 

Internationale Brigade te Malaya 1947
335 Toestemming van doorvoer van hulpgoederen uit 

Singapore naar gesloten havens 1947-1948
336 Sluiting van havens in Sumatra voor Malaya, alsmede 

toezicht op de ruilhandel en deviezenbepalingen 
1947-1949

337 Politieke stromingen 1948-1949
338 Midden-Oosten 1947-1948

339-340 Palestina, 1947-1950.
339 Erkenning van Palestina door diverse landen 1947-

1950, pak
340 Hulpverlening aan Palestijnse oorlogsslachtoffers 

1948-1950
341 Rusland 1947

342-347 Siam (Thailand), 1947-1950.
342 Politieke stromingen 1947-1948
343 Schadevergoeding aan Siamese burger in verband 

met het door Nederlandse onderdanen veroorzaakte 
ongeluk 1947-1948

344 Terugkeer van Siamese vrouwen, gehuwd met, of 
gescheiden van Nederlands-Indische militairen 1947-
1948

345 Nederlandse claim op de Birma-Siam spoorlijn 1947-
1949

346 Nalatenschap en overbrenging naar Siam van de 
overleden Prins Paribatra van Nakor Sawan 1948-
1950

347 Wapentransport naar de Republiek Indonesia 1949

348-351 Verenigde Staten, 1945-1950.
348 Algemeen 1945-1949
349 Luchtkartering van Nederlands-Indië door 

Amerikanen 1947-1950, pak
350 Schadevergoeding voor bombardementen op Ambon

1948
351 Studiereizen van Amerikaanse congresleden naar het 

Verre Oosten 1948-1950
352 Stukken betreffende de advisering bij het aanbieden van vaccin voor 

de bestrijding van de cholera-epidemie in India, Pakistan en Egypte, 
1947, 1 omslag

353-356 Stukken betreffende de berichtgeving en advisering over de communistische 
stromingen en invloeden in Zuid-Oost Azië,
1947-1951 3 omslagen en 1 pak
353 Algemeen 1947-1951, pak
354 Congres van Communistische Partijen in het Verre Oosten te Harbin 

tot oprichting van een International Informatie-Bureau 1947-1948
355 Plannen tot bestrijding van het communisme in Zuid-Oost Azië door 

een Pacifisch verbond 1949
356 South East Asia League 1948-1949
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2.6 Diplomatieke en consulaire zaken

2.6 DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE ZAKEN

357-381 Stukken betreffende de rapportage over de accreditering van buitenlandse 
vertegenwoordigers in Nederlands-Indië,
1944-1955 22 omslagen en 3 pakken
357 Arabische Liga 1946-1949
358 Australië 1945-1949
359 België 1946-1949
360 Canada 1946-1948
361 China 1945-1950, pak
362 Denemarken 1945-1949
363 Egypte 1948
364 Filippijnen 1946-1949
365 Finland 1947-1949
366 Frankrijk 1946-1949
367 Griekenland 1948-1949
368 Groot-Brittannië 1946-1949
369 Hongarije 1948-1950
370 India 1946-1949, pak
371 Japan 1946-1949
372 Korea 1949
373 Pakistan 1948
374 Portugal 1946-1950
375 Spanje 1948
376 Tsjechoslowakije 1946-1955
377 Turkije 1947-1948
378 Unie van Zuid-Afrika 1947
379 Verenigde Staten 1944-1950, pak
380 Zweden 1946-1949
381 Zwitserland 1945-1950

382 Stukken betreffende de belangenbehartiging van de Indische Chinezen alsmede de 
opheffing van de Dienst voor Oost-Aziatische Zaken,
1945-1948 1 omslag

383 Stukken betreffende de afwijzing van de vestiging van de diplomatieke en 
handelsvertegenwoordigingen van de Republiek Indonesia in het buitenland, naar 
aanleiding van de Overeenkomst van Linggadjati,
1946-1949 1 pak

384 Stukken betreffende de toepassing van de regeling van de diplomatieke koeriers- 
en vrachtzendingen per schip en vliegtuig,
1946-1949 1 pak

385-392 Stukken betreffende de advisering over de bezetting van gezantschappen, 
consulaten, ambassades en militaire missies,
1946-1950 6 omslagen en 2 pakken
385 Bangkok; Gezantschap 1947-1949, pak
386 Djeddah; Gezantschap 1947-1949
387 Hongkong; Consulaat-Generaal 1948-1949
388 Manila; Gezantschap 1946-1949
389 Nanking; Ambassade 1947-1950
390 Saigon; Consulaat-Generaal 1947-1949
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391 Singapore; Consulaat-Generaal 1948-1949
392 Tokyo; Nederlandse Militaire Missie 1946-1949, pak

393-400 Stukken betreffende de advisering over de organisatie van de handelsvoorlichting 
van Nederland en Nederlands-Indië,
1946-1950 8 omslagen
393 Algemeen 1947-1950
394 Argentinië 1949
395 Australië 1948-1950
396 China 1948-1950
397 Egypte 1948-1949
398 India 1948-1950
399 Japan 1948
400 Singapore 1946-1949

401 Stukken betreffende de regeling van de opleiding van kandidaten voor de 
toekomstige Buitenlandse Dienst van de Verenigde Staten van Indonesië alsmede 
de oprichting van de Indonesische Academie voor de Buitenlandse Dienst,
1946-1950 1 pak

402 Stukken betreffende het opstellen van een lijst van consulaire ambtenaren in 
Nederlands-Indië,
1946-1950 1 omslag

403 Stukken betreffende de advisering aan de ambassadeur te New Delhi over het niet 
afgeven van een paspoort aan een handelscorrespondent van de Republiek 
Indonesia te Bombay, in verband met zijn slechte reputatie,
1947 1 omslag

404-414 Rapportage van zaakgelastigden van gezantschappen en ambassades over de 
activiteiten van vertegenwoordigers van de Republiek Indonesia,
1947-1949 11 omslagen
404 Afghanistan 1948-1949
405 Australië 1948-1949
406 Birma 1949
407 China 1948
408 Filippijnen 1948-1949
409 India 1948-1949
410 Pakistan 1948-1949
411 Saoedi-Arabië 1948-1949
412 Siam (Thailand)1948-1949
413 Tsjechoslowakije 1948
414 Verenigde Staten 1947-1949

415 Stukken betreffende de controle, in samenwerking met het departement van 
Financiën te Batavia, van de financiële administratie van het Consulaat-Generaal te 
Saigon,
1947-1949 1 omslag

416 Stukken betreffende de erkenningsprocedure voor consulaire ambtenaren in 
Nederlands-Indië,
1947-1949 1 omslag

417 Stukken betreffende de regeling tot afgifte van reisdocumenten in het kader van de 
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soevereiniteitsoverdracht,
1947-1949 1 omslag

418-421 Stukken betreffende de vaststelling van richtlijnen voor de afgifte van visa en 
paspoorten,
1947-1949 3 omslagen en 1 pak
418 Transit-visa en paspoorten voor vliegtuigbemanningen voor 

vluchten naar en over Nederlands-Indisch territoir 1947-1949
419 Visa aan vertegenwoordigers van de Republiek Indonesia die in het 

bezit zijn van een niet erkend republikeins paspoort 1947-1949, pak
420 Visa voor Nederlands-Indië 1947-1949
421 Paspoorten voor Nederlands-Indië 1948-1949

422 Stukken betreffende het wijzigen van de richtlijnen bij de behandeling van 
visumaanvragen voor politiek-economische urgentiegevallen vanuit Singapore,
1947-1949 1 omslag

423-426 Stukken betreffende de bemiddeling bij de regeling van de faciliteiten voor 
diplomatieke- en consulaire vertegenwoordigers,
1947-1950 3 omslagen en 1 pak
423 Auto's, fietsen en overige 1947-1949
424 Huisvesting 1947-1950, pak
425 Rantsoen 1947-1950
426 Vrijstelling van douaneformaliteiten en belastingen 1947-1949

427 Ontvangen instructies over de afschaffing van visa voor Nederlanders in het verkeer
met diverse landen,
1948-1949 1 omslag

428 Stukken betreffende de behandeling van visumaanvragen van personen die zich 
wensen te begeven naar de onder Nederlandse controle gebrachte gebieden in 
Nederlands-Indië,
1948-1949 1 omslag

429 Stukken betreffende de advisering over het voorstel van de Chinese regering om de 
visa-procedure te vereenvoudigen,
1949 1 omslag

430 Stukken betreffende de voorgenomen deportatie uit Australië van de voormalig 
Nederlandse onderdaan mevrouw A. O'Keefe-Dumais, ondanks huwelijk met 
Australiër,
1949-1950 1 omslag

431 Stukken betreffende het aanwijzen van bevoegde bestuursautoriteiten inzake 
paspoortaangelegenheden, nationaliteitskwesties, naturalisaties en herkrijgen van 
Nederlanderschap na de soevereiniteitsoverdracht,
1949-1952 1 omslag

2.7 Berichtgeving van andere posten

2.7 BERICHTGEVING VAN ANDERE POSTEN

432 Stukken betreffende advisering over de regeling van berichtgeving van posten 
omtrent politieke en staatkundige ontwikkelingen,
1946-1947 1 omslag
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433-464 Stukken betreffende het becommentariëren van de ingekomen berichten uit 
diverse landen ten aanzien van Nederlands-Indië,
1946-1950 24 omslagen en 8 pakken
433 Algemeen 1947-1950, pak
434 Australië 1947-1950
435 België 1947-1949
436 Birma 1947-1950
437 Ceylon 1949
438 China 1947-1950
439 Denemarken 1949

440-441 Egypte, 1947-1950.
440 1947 - 1948 juni
441 1948 juli - 1950, pak

442 Filippijnen 1947-1950, pak
443 Frankrijk 1949-1950
444 Groot-Brittannië 1946-1949
445 Hongkong 1947-1950
446 India 1947-1950, pak
447 Indo-China 1948-1950
448 Iran 1947-1949
449 Japan 1947-1950

450-451 Malakka (Malaya), 1947-1950.
450 1947 - 1948 juni, pak
451 1948 juli - 1950, pak

452 Midden-Oosten 1946-1950
453 Nederland 1947-1949
454 Nieuw-Zeeland 1947-1950
455 Noorwegen 1949
456 Pakistan 1948-1950
457 Rusland 1947-1949
458 Siam (Thailand) 1948-1950
459 Spanje 1949
460 Tsjechoslowakije 1948-1950
461 Vaticaan 1947-1949
462 Verenigde Staten 1947-1949, pak
463 Zweden 1947
464 Zwitserland 1949

465-501 Stukken betreffende het becommentariëren van de politieke situatie in diverse 
landen,
1946-1951 19 pakken en 18 omslagen
465 Algemeen 1947-1951, omslag
466 Australië 1947-1950

467-468 Birma, 1947-1950.
467 Algemeen 1947-1950
468 Onafhankelijkheidsformaliteiten 1947-1949, omslag

469-470 Ceylon, 1948-1949.
469 Algemeen 1948, omslag
470 Onafhankelijkheidsformaliteiten en de diplomatieke 

vertegenwoordiging 1948-1949, omslag
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471-475 China, 1946-1951.

471-473 Algemeen, 1946-1950.
471 1946 - 1948
472 1949 jan - 1949 jun
473 1940 jul - 1950

474 Erkenning van de Centrale Volksregering van de 
Volksrepubliek China en de diplomatieke 
vertegenwoordiging 1949-1950

475 Militaire situatie 1947-1951, omslag
476 Egypte 1947-1949

477-478 Filippijnen, 1946-1950.
477 Algemeen 1946-1950
478 Onafhankelijkheidsformaliteiten 1946-1949, omslag

479 Frankrijk 1946-1949, omslag

480-481 Groot-Brittannië, 1947-1950.
480 Algemeen 1947-1949, omslag
481 Commonwealth Foreign Ministers Conference in 

Ceylon 1949-1950, omslag

482-483 Hongkong en Macao, 1947-1950.
482 Algemeen 1947-1950, omslag
483 Verdediging van Hongkong 1949-1950, omslag

484-486 India, 1946-1949.
484 Algemeen 1946-1949
485 Kashmir-kwestie 1948, omslag
486 Onafhankelijkheidsformaliteiten 1947-1949

487 Indo-China 1946-1949
488 Iran 1947-1950

489-492 Japan, 1946-1951.

489-490 Algemeen, 1946-1950.
489 1946 - 1948. Met foto's
490 1949 - 1950

491 Geallieerde Raad voor Japan 1947-1951, omslag
492 Toetreding tot conventies en deelname aan 

internationale conferenties 1949-1950, omslag

493-494 Malakka (Malaya), 1946-1950.
493 1946 - 1949 jun
494 1948 jul - 1950

495 Midden-Oosten 1947-1949, omslag
496 Nieuw-Zeeland 1947-1949
497 Pakistan 1948-1949, omslag
498 Portugees Timor en Portugees Indië 1947-1950, omslag
499 Siam (Thailand) 1946-1949
500 Sovjet Unie 1947-1949, omslag
501 Verenigde Staten 1946-1950
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2.8 Internationale organisaties, commissies en conferenties

2.8 INTERNATIONALE ORGANISATIES, COMMISSIES EN CONFERENTIES

502-540 Stukken betreffende de voorbereiding van en de deelname aan nationale en 
internationale conferenties en commissies,
1945-1952 22 omslagen en 17 pakken
502 Asian Relations Conference, 1946-1948
503 Commissie ad-hoc van de Verenigde Naties, ingesteld tot onderzoek 

van rapporten ingediend krachtens art. 73e van het Handvest 1947-
1952, pak

504 Commission Internationale des Industries Agricoles 1948-1951
505 Conferentie van Parijs inzake de vredesverdragen met Italië, de 

Balkanstaten en Finland 1947
506 Conferentie van de Verenigde Naties inzake vrijheid van voorlichting 

1948
507 Conferenties inzake onderwijs, kunst en wetenschap 1947-1949

508-511 Economic Commission for Asia 'The Far East' 1947-1951.

508-509 Voorbereiding en deelname, 1947-1951.
508 1947 - 1948 nov, pak
509 1948 dec - 1951, pak

510 Vergaderstukken 1947-1951, pak
511 Bureau of Flood Control 1948-1950

512 Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties 1947-1951, 
pak

513-515 Far Eastern Commission, 1945-1952.
513 Toelating van nieuwe leden 1948-1952
514 Vergaderstukken, 1945-1949, pak
515 Vergaderstukken, 1950-1951, pak

516 Food Agriculture Organisation 1947-1948
517 International Commission on Irrigation and Canals 1948-1949
518 International Emergency Food Council 1947-1949
519 International Meteorological Organisation of the South West Pacific 

Regional Commission Conference 1947-1949
520 International Telecommunication Union 1947-1950
521 International Trade Organisation te Havana 1947-1950
522 Internationale arbeidsconferenties 1947-1948, pak

523-527 Japanse vredesconferentie, 1947-1950.

523-526 Voorbereiding, 1948-1949.
523 Interdepartementale Japan Commissie

1948-1949, pak

524-525 Japan Commissie voor de behartiging 
van de Indonesische belangen bij het 
vredesverdrag met Japan, 1948-1949.
524 1948 - 1949 jun, pak
525 1949 jul - 1949 okt, pak

526 Deelname 1947-1950, pak
527 Jeugdcongressen georganiseerd door de World 

Federation of Democratic Youth 1947-1952, pak
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528 Pan Amerikaanse conferentie 1947-1949
529 South East Asia Conference for World Peace and International 

Fellowship 1948

530-533 South Pacific Commission, 1946-1951.
530 Voorbereiding en deelname, 1946-1948.
531 Voorbereiding en deelname, 1949-1950.
532 Vergaderstukken, 1948
533 Vergaderstukken, 1949.

534 United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation 
1947-1950

535 United Nations Relief and Rehabilitation Administration 1947-1950
536 Volkenbond 1947
537 World Federations of Trade Unions congressen 1947-1951
538 World Health Organisation 1950
539 World Pacifist Conference 1948-1950
540 Zevende Pacific Science Congres 1948-1951

541-543 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
Verenigde Naties,
1946-1950 2 omslagen en 1 pak
541 Algemeen 1946-1949, pak
542 Hulpverlening aan kinderen 1948-1950
543 Verdovende middelen 1947-1949

544 Stukken betreffende de coördinatie van internationale conferenties welke in 
aanmerking komen voor Indonesische deelname in delegaties,
1947-1949 1 pak

545-548 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
Rode Kruis,
1947-1950 4 omslagen
545 Ingekomen rapportage over evacuatie uit het republikeins gebied 

1947
546 Bemiddeling bij het verstrekken van medicijnen aan de Republiek 

Indonesia 1947-1948
547 Verlenen van medewerking aan delegaties 1947-1950
548 Berichtgeving over de voedselsituatie in Djocja en Solo na de 

politionele actie 1949

549 Stukken betreffende de bereidheid, na gebleken geschiktheid, gedelegeerden of 
adviseurs van de Republiek Indonesia op te nemen in delegaties die het Koninkrijk 
vertegenwoordigen,
1948 1 omslag

550 Stukken betreffende de aanwijzing van Indonesische gedelegeerden naar 
internationale conferenties,
1948-1949 1 omslag

2.9 Voorlichting

2.9 VOORLICHTING

551 Stukken betreffende de berichtgeving over de organisatie en werkwijze van de 
Regerings Voorlichtings Dienst te Batavia,
1945-1950 1 pak
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552 Stukken betreffende de toezending en verspreiding van voorlichtingsmateriaal van 
de Regerings Voorlichtings Dienst,
1946-1948 1 pak

553-555 Stukken betreffende de berichtgeving over de buitenlandse voorlichting in 
Nederlands-Indië,
1946-1949 3 omslagen
553 Groot-Brittannië 1948-1949
554 India en Pakistan 1948-1949
555 Verenigde Staten 1946-1949

556 Stukken betreffende de regeling van de berichtgeving uit Nederlands-Indië naar 
buitenlandse posten,
1947 1 omslag

557 Stukken betreffende de toevoeging aan DIRVO, van een vertegenwoordiger van de 
directie Voorlichting Buitenland in verband met het verstrekken van voorlichting 
over Nederlands-Indië,
1947 1 omslag

558 Stukken betreffende de behandeling van lekkages in de doorzending van 
vertrouwelijke stukken van het Gezantschap te Djeddah, als gevolg van het 
verschijnen van ongewenste publicaties over Saoedi-Arabië,
1947-1948 1 omslag

559-569 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan posten bij het geven van 
voorlichting en onderhouden van contacten met de pers,
1947-1949 10 omslagen en 1 pak
559 Bangkok; Gezantschap 1947-1949
560 Cairo; Gezantschap 1947-1949, pak
561 Hongkong; Consulaat-Generaal 1949
562 Karachi; Ambassade 1948
563 Melbourne en Sydney; Nederlands Voorlichtingsbureau 1947-1948
564 Nanking; Ambassade 1947-1948
565 New Delhi; Ambassade 1947-1948
566 New York; Nederlands Informatie Bureau 1947-1948
567 Saigon; Consulaat 1947-1948
568 Singapore; Consulaat-Generaal 1947-1949
569 Teheran; Gezantschap 1949

570-576 Stukken betreffende het verzamelen van inlichtingen over de berichtgeving door de
Republiek Indonesia via de buitenlandse republikeinse voorlichtingsdiensten,
1947-1949 7 omslagen
570 Algemeen 1948-1949
571 Birma 1948
572 Egypte 1947-1949
573 India 1948
574 Malakka (Malaya) 1949
575 Pakistan 1948
576 Siam (Thailand) 1948-1949

577 Ingekomen mailbrieven van de Regerings Voorlichtings Dienst met feiten waarvan 
publicatie niet mogelijk of ongewenst is,
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1947-1950 1 omslag

578 Stukken betreffende de bemiddeling bij de verspreiding van voorlichtingsmateriaal 
van de Economische Voorlichtingsdienst,
1947-1950 1 omslag

579-581 Stukken betreffende de berichtgeving over persbureaus en -agentschappen,
1947-1950 3 omslagen
579 Persbureau 'Aneta' 1947-1949
580 Persagentschap 'Antara' 1947-1950
581 Persbureau 'Arabian Press Board' 1948-1949

582 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij het vervaardigen, 
aanschaffen of verstrekken van films ten behoeve van de voorlichting,
1947-1950 1 omslag

583 Foto's betrekking hebbende op de onderhandelingen met de Republiek Indonesia, 
met bijlagen,
1948 1 omslag

584 Stukken betreffende het verstrekken van informatie over economische, culturele en
wetenschappelijke aangelegenheden in Nederlands-Indië,
1948-1949 1 omslag

585 Stukken betreffende de regeling van het bezoek van Amerikaanse journalisten, op 
uitnodiging van Nederland, aan Nederlands-Indië ter verkrijging van een eigen 
mening omtrent de verschillende aspecten van het Indonesische vraagstuk,
1948-1950 1 pak

586 Persberichten over de situatie in Nederlands-Indië verzonden door verschillende 
persbureaus,
1949 1 omslag

587 Stukken betreffende het commentaar op het rapport en het programma voor 
public relations van Nederland in de Verenigde Staten ten aanzien van het 
Indonesische vraagstuk,
1949 1 omslag

588 Stukken betreffende de regeling van de heruitzending van Amerikaanse 
journalisten ter bevordering van een goede reportage van het Nederlands-Indische 
nieuws,
1949-1950 1 omslag

589 Fotoalbum samengesteld door Federation of Chinese Association te Batavia 
houdende een overzicht van in de Chinese pers verschenen foto's van Chinese 
slachtoffers en ruïnes op Java en de demonstratie in Medan tegen de agressie van 
de Republiek Indonesia,
[1947-1949] 1 deel
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3 SUPPLEMENT 2002

3 SUPPLEMENT 2002
Onderstaande dossiers zijn pas in 2002 aan het archief toegevoegd en zijn blijkbaar tijdens de 
bewerking van het archief door de CAS in 1995 niet meegenomen.

590 "Singapore/Penang" Stukken betreffende activiteiten van republikeinse 
vertegenwoordigers en de Indonesia Offices in Singapore en Penang , 1947- 1949. 1 
pak
[G.D. 4]

591 Stukken betreffende wapensmokkel bij Aer Aboe, 1949. 1 omslag
[C.I. 5]. Is vervolg van inv.nr. 74

592 Stukken betreffende de organisatie van het afvoeren van KL en KNIL militairen per 
luchtvervoer, 1949. 1 omslag
[C.L. 4b]

593 Beschrijving van het Office of the Special Commissioner South East Asia lord 
Killearn, 1947. 1 stuk
[L.G. 1]

594 Stukken betreffende de boycot van Nederlandse schepen te Singapore, 1947-1948. 1
omslag
[P.M. 4]

595 Stukken betreffende republikeinse luchtvaart en illegale vluchten, 1947-1949. 1 pak
[C.L. 1]
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