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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:
Commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië

Periodisering:
archiefvorming: 1945-1950
oudste stuk - jongste stuk: 1942-1950

Archiefbloknummer:
D27059

Omvang:
2297 inventarisnummer(s)31,45 meter

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

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Ministerie van Defensie, Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië, (1942) 1945-1950

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië (1945-1950), die was belast met de
dagelijkse leiding, bevat stukken in het kader van organisatie en administratie. Omtrent het 
personeel, zowel militair als burger, zijn er bescheiden omtrent de personeelssterkte, werving en 
opleiding en onderzoek naar gedragingen. Met betrekking tot de taakstelling zijn er stukken over 
de Tweede Wereldoorlog; reisverslagen van schepen; het algemeen bestuur van Nederlands-Indië 
(het militair gezag, de onafhankelijkheid en oorlogsvoering); Japan; verrichtingen van het Korps 
Mariniers en het KNIL; vlootorders en instructies, voorlichtingsdienst, inlichtingendiensten en 
veiligheid; reisverslagen en politieke informatie c.q. rapportage (over internationale 
ontwikkelingen); de militaire liaison; scheepvaart, zeevervoer en luchttransport; operatierapporten
en het diverse materieel (schepen, vliegtuigen, gebouwen etc.). Verder bevat het archief de 
gedeponeerde archieven van de Commandeur van Soerabaja en van de Marine Luchtvaartdienst in
het Oosten.
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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, Commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië, nummer toegang 
2.13.72, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Commandant Zeemacht Ned.-Ind., 2.13.72, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De Commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië (1945-1950)

DE COMMANDANT DER ZEEMACHT IN NEDERLANDS-INDIË (1945-1950)
Inleiding

INLEIDING
Na de bevrijding van het Zuiden van Nederland in het najaar van 1944 werd onmiddellijk een 
aanvang gemaakt met de werving van vrijwilligers voor de Koninklijke Marine en de zogenoemde 
Expeditionaire Macht. Deze oorlogsvrijwilligers (OVW'ers) werden in Groot-Brittannië opgeleid 
voor de oorlogvoering in het Verre Oosten. Nog voor evenwel het eerste troepenschip naar de 
Pacific was vertrokken, capituleerde Japan op 15 augustus 1945. Daarmee kwam een onverwacht 
snel einde aan de oorlog in Azië. De uitroeping van de Republik Indonesia, twee dagen na de 
Japanse capitulatie, haalde nochtans een streep door de Nederlandse plannen het koloniale gezag 
te herstellen. In de meeste Buitengewesten werd dit doel snel bereikt, maar op Java en Sumatra 
had de Indonesische Republiek op enkele geallieerde bruggehoofden na het feitelijk voor het 
zeggen. Uit vrees dat er gevechten zouden uitbreken tussen beide partijen, beperkte het Britse 
geallieerde opperbevel aanvankelijk de toegang tot Java tot een kleine groep Nederlandse 
regeringsvertegenwoordigers en stafleden van de krijgsmacht. De regering werd gedwongen een 
dekolonisatiekoers te varen. Onder druk van de Britten die hun vertrek met een politiek succes 
wilden omlijsten, werd op 15 november 1946 het Nederlands-Republikeinse akkoord van 
Linggadjati gesloten. Deze overeenkomst werd al spoedig ondermijnd door groeiend wederzijds 
wantrouwen. Op 21 juli 1947 begon Nederland zijn eerste politiële actie die door toedoen van de 
Verenigde Naties (VN) op 5 augustus werd gestaakt. In het onder Amerikaanse pressie gesloten 
Renville-akkoord (17 januari 1948) aanvaardden de strijdende partijen de diensten van de VN. Ook 
deze overeenkomst bood geen oplossing. Om de Nederlandse belangen in een semi-onafhankelijk
Indonesië veilig te stellen, werd in december 1948 een tweede politiële actie ingezet. Ondanks 
militaire successen (de Republikeinse verzetshaard Djokjakarta werd bezet en vrijwel de gehele 
Republikeinse regering gevangengenomen), bleek de actie in politiek opzicht een mislukking. De 
actie leidde tot een pro-Republikeinse stellingname van de internationale gemeenschap. Op 27 
december 1949 droeg Nederland noodgedwongen de soevereiniteit over aan de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië.

Naast de Koninklijke Landmacht en het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) speelde de 
Koninklijke Marine slechts een bescheiden rol in de strijd voor gezagsherstel in Indië. Toch was 
zelfs die beperkte taak de marineleiding in Den Haag een blok aan het been. Inzet van personeel 
en materieel in de Indische archipel doorkruiste namelijk de uitvoering van de ambitieuze 
vlootplannen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen waren voorbereid. Het zogenaamde 
drie-smaldelenplan concentreerde zich op een wereldwijde taak op het gebied van 
handelsbescherming. Deelname aan de defensie van een beperkt geografisch gebied paste niet in 
deze strategie. Bovendien drukten de kosten gemaakt voor de aanschaf van veel klein materieel 
voor de dienst in Indië te zwaar op de begroting. In Haagse marinekringen wilde men daarom zo 
snel mogelijk van de Indische taak worden ontheven. De minister van Marine koos steevast een 
harde opstelling en hamerde op een snelle vernietiging van de Indonesische Republiek.

De commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië (CZMNI), belast met de dagelijkse leiding voor 
het maritieme gezagsherstel, voelde zich echter nauw met Indië verbonden. Vice-admiraal A.S. 
Pinke, commandant Zeemacht van februari 1946 tot oktober 1949, had andere ideeën over de 
organisatorische en strategische banden tussen de Koninklijke Marine en Indië dan zijn 
superieuren in Den Haag. In tegenstelling tot de minister van Marine en de bevelhebber der 
Zeestrijdkrachten (BDZ), de hoogste officier in de marineorganisatie, zag Pinke ook op de langere 
termijn een taak weggelegd voor de marine in de Indische archipel. Volgens hem zou de marine na 
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de soevereiniteitsoverdracht steunpunten en bases in de archipel moeten behouden. Dit afwijkend
standpunt bracht Pinke bij zijn taakuitoefening voortdurend "in de knel" tussen de Indische 
overheid en de marineleiding in Nederland.

Aanduiding, functie en taak van de vlootvoogd

AANDUIDING, FUNCTIE EN TAAK VAN DE VLOOTVOOGD
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ressorteerden de Nederlandse strijdkrachten in het Verre Oosten 
onder de bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten (BSO) vice-admiraal C.E.L. Helfrich, de 
laatste vooroorlogse commandant Zeemacht in Nederlands-Indië. Zijn hoofdkwartier was 
gevestigd te Colombo op Ceylon. De BSO had geen operationele, maar slechts een administratieve
taak, gericht op de materieels- en personeelsvoorziening. De Nederlandse (zee)strijdkrachten 
opereerden namelijk rechtstreeks onder de geallieerde bevelhebbers. Als BSO stond Helfrich 
daarom niet onder bevel van de Indische landvoogd, die traditioneel het opperbevel over de 
krijgsmacht in de Indische archipel voerde. De Nederlands-Indische regering was tijdens de oorlog 
in Brisbane gevestigd en stond onder leiding van luitenant-gouverneur-generaal H.J. van Mook.

Daags na de Japanse capitulatie werd in een nieuwe instructie de zelfstandige positie van de BSO 
aan banden gelegd. Tot zijn grote ergernis zou Helfrich zich voortaan moeten onderwerpen aan 
het oppergezag (dus niet het opperbevel) van de landvoogd en diens aanwijzingen moeten 
opvolgen. Zolang de Nederlandse krijgsmacht nog onder geallieerd opperbevel stond, was deze 
instructie weliswaar slechts een papieren maatregel, maar het was duidelijk dat de Raad voor 
Oorlogvoering van het Koninkrijk (een soort kernkabinet) en de minister van Overzeese 
Gebiedsdelen in het bijzonder, terug wilden naar de vooroorlogse machtsverhoudingen.

Voorlopig moesten de Nederlandse autoriteiten zich echter conformeren aan de wensen van de 
Britse opperbevelhebber in South East Asia, Lord admiral Louis Mountbatten. Op de dag van de 
Japanse capitulatie was Nederlands-Indië nog overgeheveld van het Amerikaanse bevelsgebied 
naar het Britse South East Asia Command. De Britten hadden evenwel te weinig parate troepen 
om het land direct te bezetten. De eerste Britten kwamen pas 29 september op Java aan. Helfrich 
had toen reeds het marinehoofdkwartier te Colombo verlaten en was met zijn hele staf per m.s. 
Plancius eveneens naar Java vertrokken. Op 2 oktober 1945 meerden zij af te Tandjong Priok, de 
haven van Batavia. Vanaf de Plancius werden de eerste maatregelen getroffen tot wederopbouw 
van de vloot. Daartoe benoemde Helfrich op 9 oktober schout-bij-nacht P. Koenraad, zojuist van 
het marinecommando in Australië ontheven, tot waarnemend commandant Zeemacht in 
Nederlands-Indië. Koenraad betrok het oud-kantoor van het departement van Marine op de 
Goenoeng Sahari. Helfrich zelf vestigde zijn hoofdkwartier in de Volkskredietbank aan het 
Koningsplein. Overigens was hij ondertussen bevorderd tot luitenant-admiraal en benoemd tot 
bevelhebber der Zeestrijdkrachten als opvolger van J.Th. Furstner. Hij wilde echter in Indië blijven 
tot de komst van de nieuwe commandant Zeemacht. Op voorspraak van Helfrich werd in deze 
functie coming officer Albertus Samuel Pinke benoemd. Op 25 januari 1946 nam Pinke officieel de 
taken van CZMNI op zich. Bij koninklijk besluit van 16 februari 1946 werd Helfrich ontheven van het
ambt van BSO. De functie zelf bleef bestaan, maar werd niet ingevuld.

Volgens de instructies voor "den commandant der Zeemacht in Nederlandsch Indië" van 1 februari 
en 22 mei 1946 voerde Pinke het bevel over het personeel en materieel van de Koninklijke Marine 
in het Verre Oosten. Ook de logistieke ondersteuningspunten in Australië (marinecommandement 
Australië (MCA)) en Colombo (MCC)) lagen binnen zijn ressort. Voorts diende Pinke zo spoedig 
mogelijk de voor de dienst in Indië bestemde Mariniersbrigade te vormen en onder operationeel 
bevel van de Nederlandse bevelhebber van de aldaar aanwezige Nederlandse landstrijdkrachten te
stellen. De CZMNI trad op als adviseur van de luitenant-gouverneur-generaal en was gehouden 
diens aanwijzingen op te volgen. Voor administratieve zaken diende Pinke zich te wenden tot het 
hoofd van de Admiraliteitsdiensten, een nieuw ingestelde functie op het departement van Marine 
te Batavia. In militaire lijn was de commandant Zeemacht verantwoording verschuldigd aan de 
bevelhebber der Zeestrijdkrachten te Den Haag. Zolang de Britten het in Indië voor het zeggen 
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hadden, was Pinke, evenals legercommandant luitenant-generaal L.H. van Oyen en diens opvolger
S.H. Spoor, onder het bevel van de Commander in Chief Allied Forces Netherlands Indies (CinC 
AFNEI) geplaatst.

Een definitieve regeling over de relatie tussen de landvoogd en de CZMNI liet lang op zich 
wachten. Pas na het vertrek van de Britten op 1 december 1946 werden de Indische 
bevelsverhoudingen opnieuw bezien. Bij zijn ambtsaanvaarding als CZMNI was Pinke met opzet 
niet tevens benoemd tot hoofd van het departement van Marine te Batavia. Minister van Marine 
J.M. de Booy had met deze traditie gebroken omdat hij de commandant Zeemacht zo snel 
mogelijk uit Nederlands-Indië wilde `losweken'. In de praktijk werd de CZMNI echter dagelijks met
Indische beleidszaken geconfronteerd en werd zijn lidmaatschap van de Indische regering node 
gemist. De commandant Zeemacht moest immers zijn maritiem beleid verantwoorden tegenover 
de luitenant-gouverneur-generaal, de vertegenwoordiger van de regering van het koninkrijk in 
Indië. De nieuwe minister van Marine J.J.A. Schagen van Leeuwen besloot de CZMNI na het vertrek
van de Britten alsnog tot hoofd van het departement van Marine te benoemen. De functie van 
hoofd Admiraliteitsdiensten (die tot dan toe het departement bestierde) werd gekoppeld aan die 
van de ondercommandant Zeemacht. Zo was een half jaar na het vertrek van de Britten de 
vooroorlogse situatie hersteld.

Aan taak en functie van de CZMNI werd de daaropvolgende jaren niet meer getornd. Na de 
grondwetswijziging van 3 september 1948 kreeg Pinke nog wel een nieuwe titel. De officiële 
naamswijziging van Nederlands-Indië in Indonesië noopte hiertoe. Voortaan ondertekende Pinke 
zijn brieven als commandant der Zeemacht in het Oosten (CZMO). Met ingang van 1 oktober 1949 
trad schout-bij-nacht F.J. Kist aan als zijn opvolger. Enkele maanden later vond de 
soevereiniteitsoverdracht over Indonesië plaats. Voor de laatste maal werd de benaming van de 
Indische vlootvoogd gewijzigd. Taak en functie van de CZMO werden overgenomen door de 
vlagofficier der Koninklijke Marine in Indonesië (VKMI). Conform de instructie van 5 mei 1950 was 
de tot vice-admiraal bevorderde Kist de hoogste autoriteit van de Koninklijke Marine in Indonesië 
met standplaats Djakarta. Hij stond rechtstreeks onder de minister van Marine behoudens 
strategisch-operationele zaken, oefening van personeel en materieel waarvoor hij verantwoording
was verschuldigd aan de BDZ. De VKMI was de hoogste adviseur van de Hoge Commissaris van het
Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië in maritieme aangelegenheden. Tenslotte voerde Kist het 
bevel over het personeel en onderdelen der Koninklijke Marine in zijn bevelsgebied.

De functie van VKMI werd per 1 januari 1951 opgeheven. Conform de afspraken van de Ronde-
Tafelconferentie in de herfst van 1949, assisteerde een Militaire Missie tot 1954 bij de opbouw van 
de Angkatan Laoet Republik Indonesia (ALRI - de Indonesische marine) en de opleiding van het 
kaderpersoneel. De marinebases en ruim vijf en dertig grotere en kleinere oorlogsschepen, 
voornamelijk patrouillevaartuigen, werden door de ALRI overgenomen.

De marineorganisatie aan de wal

DE MARINEORGANISATIE AAN DE WAL
In de eerste chaotische maanden na de Japanse overgave was de marineorganisatie in de Indische 
archipel opgebouwd uit een centraal commandement in Batavia en een aantal zogenoemde port 
parties en/of OAZ-schappen. De port parties assisteerden bij het herstel van havens en 
havenorganisaties. Zij ruimden puin en maakten de havenmondingen mijnenvrij om de 
scheepvaart een onbelemmerde doorgang te waarborgen. De port parties stonden onder leiding 
van een Oudst Aanwezend Zeeofficier (OAZ). De eerste OAZ-schappen (toen nog onder de naam 
Naval Officers in Charge (NOIC's) en Marine Liaison Officers (MLO's)) werden opgericht in de Grote 
Oost, zoals Tarakan, Balikpapan, Makassar en Menado. Zij waren toegevoegd aan personeel van 
de Netherlands Indies Civil Administration (NICA), maar bleven onder bevel van de MCA. Als 
plaatselijke marinecommandant trad de OAZ tevens op als havenmeester en was hij belast met 
scheepvaartbeheer in de breedste zin des woords. Na gedane arbeid maakte hij plaats voor de 
reguliere civiele instanties. Spoedig werden naast de reeds bestaande OAZ-schappen enkele 
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maritieme commandanten benoemd. Zo werd op 15 februari 1946 het Maritiem Commando Grote 
Oost (MTCGO) ingesteld. Een maand later volgde de oprichting van het Maritiem Commando 
Soerabaja (MTCS; Oost-Java, eilanden Madoera, Bali en Lombok, straat Madoera). Soerabaja was 
de belangrijkste post, zeker nadat het marine-etablissement en het vliegkamp Morokrembang 
weer in bedrijf waren gesteld. In de Buitengewesten werd de Maritiem Commandant in de loop 
van 1946 belast met het bevel over de regionale patrouilledienst.

In de daaropvolgende jaren werden uit financiële overwegingen de operationele marinetaken en 
marinevoorzieningen steeds meer geconcentreerd in Soerabaja. De OAZ-schappen en 
commandementen bonden te veel personeel aan de wal. Op aandringen van Den Haag werden 
indien mogelijk nog meer taken afgestoten aan civiele instanties. Op 27 februari 1947 werd de 
Dienst van Scheepvaart ondergebracht bij een zelfstandig departement van Scheepvaart, belast 
met havenbeheer, loodswezen, scheepvaartinspectie, hydrografie, betonning, bebakening en 
kustverlichting. Toen na de eerste politiële actie een oplossing van de Indonesische kwestie in zicht
leek te komen, volgden drastische inkrimpingsmaatregelen. Op 15 augustus 1947 werd 
bijvoorbeeld het commandement in Australië opgeheven. In januari 1948 volgde een grondige 
reorganisatie en verkleining van de Mariniersbrigade. De patrouilledienst, in Pinke's ogen de 
kerntaak van de marine in de archipel maar volgens Den Haag niet veel meer dan een zeepolitie, 
wist de commandant Zeemacht voor de vloot te behouden.

Inzet op zee

INZET OP ZEE
Na bijna vijf jaar strijd verloor Nederland eind 1949 haar belangrijkste kolonie. Die strijd was 
primair een taak van de landstrijdkrachten. Toch diende in 1947 bijna de helft van het totale 
marinepersoneel in Nederlands-Indië. Begin maart van dat jaar bestond de vloot in Indië uit vier 
torpedobootjagers, acht mijnenvegers met een moederschip, acht korvetten, een zevental 
landingsvaartuigen en ruim dertig patrouillevaartuigen. Op deze vloot waren 2.200 officieren en 
manschappen werkzaam, terwijl de walinrichtingen bij elkaar 3.270 marinemensen, waaronder 
tweehonderd vrouwen, opeisten. De Marineluchtvaartdienst (MLD) telde bijna 1.100 man in Indië 
en ruim tweehonderd in Australië. Bij deze krap 6.800 kwam dan formeel de Mariniersbrigade 
(7.000), die echter operationeel onder legerbevel stond. In totaal vertoefden zo'n 14.000 officieren,
schepelingen en marva's in de Indische archipel, terwijl bij de gehele marineorganisatie in 1947 het 
recordaantal militair personeel van 32.000 diende. Ter vergelijking: onder legercommandant Spoor
dienden ver boven de honderdduizend militairen.

Vice-admiraal Pinke had deze vloot van klein materieel en transport-en verkenningsvliegtuigen in 
ruim een jaar tijd opgebouwd. Eind december 1945 waren in Nederlands-Indië nog slechts 
aanwezig de lichte kruisers Hr.Ms. Jacob van Heemskerk en Hr.Ms. Tromp, de torpedobootjagers 
Hr.Ms. Van Galen, Piet Hein en Kortenaer, het artillerie-instructieschip Hr.Ms. Van Kinsbergen, de 
mijnenlegger Hr.Ms. Willem van der Zaan, de mijnenveger Hr.Ms. Abraham Crijnssen en zes 
onderzeeboten. Voor de patrouilledienst waren deze schepen ongeschikt. Daartoe werd de vloot 
versterkt met acht korvetten uit Australië. Van de Royal Navy ontving de Koninklijke Marine eind 
1945 zes Landing Craft Tanks (LCT's) in bruikleen voor dienst in de archipel. Overig oud-materieel 
van de geallieerden dat door de Koninklijke Marine werd overgenomen, waren twaalf Landing 
Craft Materials (LCM's) en achttien Harbour Defence Motor Launches (HDML's). Een belangrijke 
aanwinst vormden de vijftien Higginsboten die in de loop van 1947 van het departement van 
Scheepvaart werden overgenomen. Op 11 oktober 1946 arriveerde het vliegkampschip Hr.Ms. Karel
Doorman in Indische wateren voor vlagvertoon. Hierop waren vijtien Fireflies geëmbarkeerd 
(Squadron 860) ter versterking van de vliegende vloot van Catalina's en Dakota's van de MLD.

De eerste maanden na de Japanse capitulatie werden de beperkt beschikbare maritieme middelen 
her en der ingezet voor vlagvertoon, mijnenvegen, vervoer van NICA- en missiepersoneel, van 
geallieerde troepen en van Japanse repatrianten, ter ondersteuning van landingsdivisies en ter 
bevrijding van geïnterneerde personen. Herstel van zwaar gehavende marine-etablissementen en 
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uitbreiding van het krappe personeelsbestand genoten Pinke's prioriteit. Binnen enkele maanden 
dienden oorlogsveteranen, dienstplichtigen, oorlogsvrijwilligers, ex-krijgsgevangenen en jonge 
beroepsmilitairen naast elkaar. Het operatiegebied concentreerde zich in het begin in de Grote 
Oost waar de Australiërs, in tegenstelling tot de Britten op Java, de inzet van Nederlandse 
strijdkrachten toelieten. Van een duidelijke taakomschrijving kon nog geen sprake zijn. Pas toen de
marine in het najaar van 1946 een redelijke controle over de Indische wateren had verworven, 
namen de geregelde marinediensten een aanvang.

In een nota van februari 1947 analyseerde de Marinestaf in Den Haag de werkzaamheden van de 
vloot in Indië als volgt. De Koninklijke Marine was ten eerste actief in de bestrijding van infiltratie 
in de onder Nederlands gezag staande gebieden. Zij diende ter bescherming van de veilige vaart 
ter zee en trad dus op tegen zeeroof, beschietingen vanaf de wal en elk bewapend Republikeins 
schip. Overige taken waren bestrijding van de invoer van wapens en militaire goederen; 
steunverlening aan het leger en bescherming van de economische belangen door controle op 
verboden in-, uit- en vervoer over zee. Hiertoe was aan de vloot van de Koninklijke Marine 
controle van alle schepen of vaartuigen in de territoriale wateren toegestaan, alsmede onderzoek 
naar de vlag van alle schepen in open zee.

Het tegengaan van infiltraties over zee en de bestrijding van smokkel in wapens en 
ondernemingsproducten vereisten een geregelde en intensieve patrouillevaart. De 
patrouilledienst werd onderhouden met dertigtal, soms zeer kleine schepen onder commando van
jeugdige marineofficieren die zware verantwoordelijkheden droegen. Tot in 1947 oefenden zij hun 
taak uit zonder duidelijke richtlijnen. Pas toen werd een wettelijk kader geschapen waarop de 
marine zich bij het patrouilleren kon baseren.

Assistentie bij grootscheepse landingen vormde een onderbreking van de routinematige 
kustbewaking en smokkelbestrijding. Tijdens de eerste politiële actie in de zomer van 1947 waren 
torpedobootjagers, korvetten, mijnenvegers en landingsvaartuigen actief ter ondersteuning van 
de landmacht. De MLD voerde transport- en luchtverkennings-vluchten uit, gaf luchtsteun aan de 
grondtroepen en ondersteunde amfibische operaties. Zo wist de Mariniersbrigade in korte tijd de 
oosthoek van Java te bezetten. Ook bij de tweede politiële actie in december 1948 verrichtte de 
Koninklijke Marine in hoofdzaak taken ten dienste van landingsoperaties en verzorgde 
luchttransporten.

Na de soevereiniteitsoverdracht was de Nederlandse militaire rol in het Verre Oosten, met 
uitzondering van Nieuw-Guinea, uitgespeeld.

De Koninklijke Marine waarvan de hoofdtaak zo lang in dit gebied had gelegen, vertrok met stille 
trom. Haar wachtten nieuwe taken in bondgenootschappelijk verband.

Vlootvoogden in Nederlands-Indië

VLOOTVOOGDEN IN NEDERLANDS-INDIË
– Vice-admiraal, 25-8-1945 luitenant-admiraal C.E.L. Helfrich

• 06-03-1942 bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten
• 25-08-1945 bevelhebber der Zeestrijdkrachten onder handhaving van zijn benoeming 

tot bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten
• 31-01-1946 ontheven uit de functie van bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten
• 01-10-1948 ontheven uit de functie van bevelhebber der Zeestrijdkrachten

– Schout-bij-nacht P. Koenraad
• 01-10-1945 ontheven uit de functie van commandant der Marine in Australië
• 09-10-1945 waarnemend commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië
• 19-01-1946 ontheven uit de functie van waarnemend commandant der Zeemacht in 

Nederlands-Indië
– Schout-bij-nacht, 28-12-1945 tijdelijk vice-admiraal, 01-03-1947 vice-admiraal A.S. Pinke
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• 19-01-1946 waarnemend commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië
• 25-01-1946 commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië
• 08-01-1947 commandant der Zeemacht en hoofd van het departement der Marine in 

Nederlands-Indië
• 30-09-1949 ontheven uit de functie van commandant der Zeemacht in het Oosten en 

hoofd van het departement der Marine in Indonesië
– Schout-bij-nacht, 01-09-1949 tijdelijk vice-admiraal F.J. Kist

• 30-09-1949 commandant der Zeemacht in het Oosten en hoofd van het departement 
der Marine in Indonesië

• 27-12-1949 ontheven uit de functie van commandant der Zeemacht in het Oosten en 
hoofd van het departement der Marine in Indonesië en belast met de functie van 
vlagofficier der Koninklijke Marine in Indonesië

• 01-01-1951 ontheven uit de functie van vlagofficier der Koninklijke Marine in Indonesië
Ministers van Marine

MINISTERS VAN MARINE

J.M. de Booy (partijloos) 23-02-1945 - 03-06-1946

A.H.J.L. Fiévez (KVP) 03-06-1946 - 06-08-1946, ad interim

J.J.A. Schagen van Leeuwen (partijloos) 06-08-1946 - 25-11-1947

A.H.J.L. Fiévez (KVP) 25-11-1947 - 06-8-1948, ad interim

W.F. Schokking (CHU) 06-08-1948 - 16-10-1950 (tot 14 mei 1949 ad 
interim)

Ministers van Overzeese Gebiedsdelen

MINISTERS VAN OVERZEESE GEBIEDSDELEN

J.H.A. Logemann (partijloos) 25-07-1945 - 02-07-1946

J.A. Jonkman (PvdA) 02-07-1946 - 06-08-1948

E.M.J.A. Sassen (KVP) 06-08-1948 - 14-02-1949

J.H. van Maarseveen (KVP) 14-02-1949 - 15-03-1951 (tot 15 juni 1949 ad 
interim)

Bevelhebbers der Zeestrijdkrachten

BEVELHEBBERS DER ZEESTRIJDKRACHTEN

vice-admiraal, vanaf 15 februari 1942 luitenant-
admiraal J.Th. Furstner

27-09-1939 - 25-08-1945

luitenant-admiraal C.E.L. Helfrich 25-08-1945 - 01-10-1948

vice-admiraal jhr. E.J. van Holthe tijdelijk 01-10-1948, definitief 01-10-1949 - 01-
08-1951

Landvoogden

LANDVOOGDEN

Luitenant-gouverneur-generaal H.J. van Mook 1941-1948

Hoge vertegenwoordiger van de Kroon L.J.M. Beel 1948-1949

Hoge vertegenwoordiger van de Kroon A.H.J. Lovink 1949
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Overbrenging van een overheidsarchief



2.13.72 Commandant Zeemacht Ned.-Ind. 15

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Het archief van de Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië (CZMNI) is door de Centrale 
Archief Selectiedient (CAS) bewerkt in het kader van het meerjarenconvenant afgesloten op 22 
september 1994 tussen het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de 
CAS (raamconvenant CAS/BiZa - Defensie I).

De bewerking vond plaats bij de CAS in Winschoten in de jaren 1997-1999. Aan dit project werkten 
mee de heren H. Hesselink en A. Jansen, mevrouw G. Modderman en de heer O. Bos als 
verantwoordelijk teamleider.

Van het Ministerie van Defensie waren de heren S. Martijn en J. Rijpstra van het Centraal 
Archievendepot bij de bewerking betrokken.

De begeleiding vanuit het Algemeen Rijksarchief bestond uit mevrouw drs. A.Fris en de heren F. 
van Dijk en H.J.Ph.G. Kaajan.

Het in deze inventaris beschreven archief van de CZMNI over de periode augustus 1945-1950 
maakte onderdeel uit van een complex van archiefbescheiden afkomstig van de CZMNI, het 
Departement van Marine in Nederlands-Indië en de Nederlandse Militaire Missie (NMM).

De totale omvang van de ter bewerking aangeboden archiefbescheiden bedroeg ca. 170 meter. Op 
voorhand was niet exact aan te geven welke omvang de archieven afzonderlijk hadden.

In 1999 werden bij de CAS de archieven van de Marine Inlichtingendienst Nieuw-Guinea bewerkt. 
In deze archieven werden eveneens bescheiden aangetroffen die thuishoorden in het archief van 
de CZMNI. Deze bescheiden zijn conform het herkomstbeginsel teruggeplaatst in het archief van 
de CZMNI.

Uiteindelijk werd 31,25 meter archief van de CZMNI aangemerkt als te bewaren. Deze bescheiden 
zijn beschreven en materieel verzorgd.

Veel informatie over de archiefvorming was niet voorhanden. Veel stukken werden opgeborgen in 
verbalen, met hierop een rubrieksaanduiding. Met grote regelmaat werden bescheiden 
overgeplaatst van de ene rubriek naar de andere, samengevoegd met andere verbalen etc. Door 
het gehele archief heen bevonden zich dan ook grote hoeveelheden verwijsbriefjes.

Eigentijdse toegangen waren slechts voor een deel beschikbaar. Deze toegangen bestonden uit:

* Indicateurs in de vorm van agendakaarten over de periode 1945-1948

? Indicateurs in de vorm van moederboeken van een fichedoorschrijfsysteem over de periode 
1949-1950.

De indicateurs verwezen middels een letter/cijfercodering naar een rubriekenstelsel. Dit stelsel is 
doorgebruikt tot de opheffing van de CZMNI. Er werden echter ook archiefbescheiden 
aangetroffen zonder rubrieksaanduiding. De kaarten hebben een rubrieksnummer en een 
rubrieksomschrijving. De rubrieken zijn aangeduid met 1 of 2 letters en een 
vervolgaanduiding/pagina-aanduiding. Bijvoorbeeld: S 227/2/520 betekent in 1948:

S = Staf
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227 = In- en uitvoer van contrabanden, verboden zeegebieden, opbrengen/ onderzoeken 
verdachte vaartuigen - douanedienst

2 = bladnummer van de agenda

520 = verbaalnummer: afsluiting maritieme kring Oost-Java.

Dergelijke rubrieken waren er ook voor confidentieel, geheim en zeer geheim, maar niet per se 
met corresponderende nummering. De geheime contrabanden-rubriek in 1948 had vermoedelijk 
als nummer S 44/G/1. De nummering van de rubrieken over de jaren heen correspondeerde niet 
altijd. In de moederboeken werd een verwijzing naar de rubrieken opgenomen, maar in het archief
zelf werd geen lijst aangetroffen van de rubrieksaanduidingen. Wel bekend was wat de letters 
betekenden:

A Intendance en Administratie

J Juridische aangelegenheden

K Kabinet

M Materieel

P Personeelsaangelegenheden

PJ Juridische aangelegenheden betreffende het personeel

S Staf

Secr Secretariaat

X Eigen archief Commandant Zeemacht

De archieven behorende tot de CZMNI werden gevormd tijdens "bijzondere omstandigheden": een
feitelijke oorlogssituatie en de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië. Dit hield in dat ook in 
uitvoerende zin zeer terughoudend met vernietiging werd omgegaan. Als leidraad voor de 
vernietiging diende de vernietigingslijst voor het Ministerie van Defensie, vastgesteld in 1969 en 
gewijzigd en aangevuld in 1971, 1979, 1982, 1987 en 1994. Slechts routine-aangelegenheden 
werden ter vernietiging voorgedragen.

De bewerking werd uitgevoerd met inachtneming van het bepaalde in de brochure "Om de 
kwaliteit van het behoud, normen goede en geordende staat", 's-Gravenhage, 1993.

De bewerking vond plaats in twee fasen.

Gedurende de eerste fase werden de bestanddelen geselecteerd op basis van het 
selectieinstrument en (voorlopig) beschreven. Het beschrijven geschiedde op het niveau van de 
bewerkingseenheid (stuk, dossier of verbaal). De ordening van de beschrijvingen geschiedde 
primair op archiefvormer. Daarbinnen werd waar bruikbaar de oorspronkelijke orde aangehouden,
dwz. herstel van het rubrieken-systeem. Waar geen oorspronkelijke orde aanwezig was of 
wanneer die, zoals in een groot deel van het te bewaren bestand, niet voldoende was, werd een 
ordening op basis van het rubriekenstelsel van de CZMNI toegepast. Aangetroffen vreemd archief 
werd afgescheiden
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Het aangetroffen archief van de NMM werd in een later stadium bewerkt in één bewerkingsslag 
met delen NMM-archief van andere afdelingen dan de Zeemacht. Deze bescheiden zijn 
opgenomen in een afzonderlijke inventaris.

Tijdens de tweede fase werden op aanwijzing van de medewerkers van het Centraal 
Archievendepot van het Ministerie van Defensie de volgende werkzaamheden verricht:

* Aanbrengen van een gewijzigd schema in de inventaris. Dit schema komt in hoofdlijnen overeen 
met de oorspronkelijke rubrieksaanduidingen.

* Het verplaatsen van inventarisnummers naar de nieuwe hoofdstukken.

* Het fysiek samenvoegen van bewerkingseenheden die betrekking hebben op hetzelfde 
onderwerp en het als gevolg hiervan aanpassen van de beschrijvingen.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Publicaties

PUBLICATIES
Geraadpleegde literatuur
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– Bogaarts, M.D., De periode van het kabinet-Beel 3 juli 1946-7 augustus 1948. Band A. 
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– Dissel, A.M.C. van en J.R. Bruijn, Bij de MARVA. Vrouwelijke militairen in dienst van de Koninklijke 

Marine 1944-1982. Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis, kleine serie (Den Haag,
1994).

– Groen, P.M.H., Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesië 
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– Holst Pellekaan, R.E. van en I.C. de Regt, De Koninklijke Marine in Nederlands-Indië 1945-1950 
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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 COMMANDANT ZEEMACHT IN NEDERLANDS-INDIË

1 COMMANDANT ZEEMACHT IN NEDERLANDS-INDIË
1.1 Algemeen

1.1 ALGEMEEN

1 Stukken betreffende advisering door de bevelhebber der Zeestrijdkrachten bij de 
totstandkoming van een vlootplan voor Oost- en West Indië,
1945-1946. 1 omslag
Met retroacta

2-3 Nota's, verslagen en telegrammen betreffende politieke en militaire zaken in 
Nederlands-Indië,
1945-1948. 2 pakken
2 Nota's en verslagen
3 Telegrammen

4-5 Ingekomen en uitgegane telegrammen van de commandant zeemacht Nederlands-
Indië,
1946. 2 pakken
4 II-1 - V-3 april 1946
5 V-4 - VIII-8 april 1946

6 Telegrammen van de Verbindingsdienst Koninklijke Marine,
1947-1950. 1 omslag

7 Stukken betreffende wegtransportaangelegenheden,
1949-1950. 1 pak

8 Publicaties, deel 2 en 4, van de 'Gravenserie' van de Nederlandse Gravendienst in 
Zuid-West Pacific,
1950. 1 omslag

1.2 Kabinet

1.2 KABINET

9-11 Stukken betreffende voordrachten tot alsmede toekenning van Koninklijke en 
militaire onderscheidingen,
1943-1950. 3 pakken
Met retroacta
9 1943 - 1946
10 1946 - 1948
11 1948 - 1950

12 Verslag van een bezoek aan het Chinese Security Corps te Medan,
1946. 1 stuk

13 Rapporten van speciale agenten van de Netherlands Forces Intelligence Service,
1946. 1 omslag

14 Dagorders van de commandant Zeemacht in Nederlands-Indië inzake de 
waardering van de Koningin voor de taakvervulling van de Marine in Indië en het 
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akkoord van Lingga Djati,
1947. 1 omslag

15 Verslag van een particuliere reis naar Ambon door de commandant der Zeemacht, 
met geleidebrief,
1947. 1 omslag

16 Stukken betreffende instelling van het Administratief Commando kleine vaartuigen,
1947. 1 omslag

17 Stukken betreffende instelling van een Commissie van Advies inzake een met de 
Verenigde Staten van Indonesië te sluiten defensie-overeenkomst,
1948. 1 omslag

18 Stukken betreffende het rapport van de commandant van de Royal Air Force 
Airborne Control Unit T.S. Tull over de operatie 'Salex Mastiff' op Midden Java van 1 
september - 15 december 1945,
1948-1949. 1 omslag

19 Stukken betreffende beantwoording van een brief van de hoge vertegenwoordiger 
van de Kroon in Indonesië inzake het zuiveren van de Nederlandse ridderorden,
1949. 1 omslag

20 Stukken betreffende dankbetuiging aan burgers en burgerinstanties voor 
steunverlening aan de tweede politionele actie,
1949. 1 omslag

21 Stukken betreffende de toekenning "Koninklijke vermelding bij dagorder" aan 
Hr.Ms. "Tromp" en tevredenheidsbetuigingen aan bemanningsleden van Hr.Ms. "RP 
111",
1949. 1 omslag

22 Stukken betreffende het informeel bezoek van de commandant der Zeemacht in 
het Oosten aan Singapore,
1949. 1 omslag

23 Beschouwingen omtrent de instelling van de Afdeling Zeemacht Militaire Missie in 
Indonesie,
1949-1950. 1 omslag

24 Stukken betreffende het ontwerp van wet betreffende de overdracht van de 
soevereiniteit in Indonesië,
1949-1950. 1 omslag

1.3 Secretariaat

1.3 SECRETARIAAT

25-26 Stukken betreffende de behandeling van rapporten, opgemaakt door J.P. van Marle,
accountant van de Generale Thesaurie te Den Haag, verblijvend te Soerabaja,
1947-1949. 2 pakken
25 1947 - juni 1948
26 juli 1948 - 1949

27 Notulen van een vergadering op het Departement van Marine te Batavia op 18 
februari 1948 betreffende de organisatie van de Marine Luchtvaartdienst,
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1948. 1 omslag

28 Stukken betreffende de liquidatie van de Stichting Ontvangst Geallieerden,
1948-1949. 1 omslag

29 Stukken betreffende regeling van de portiersdienst van het Departement van 
Marine en voor plaatselijke transportdiensten,
1948-1949. 1 omslag

30 Stukken betreffende maatregelen met betrekking tot het omgaan met geheime 
stukken, tekenbevoegdheid en archiefbescheiden,
1948-1950. 1 omslag

31 Stukken betreffende het beheer en leiding over het Marine Verlofcentrum Malino,
1949. 1 omslag

32-33 Orders Mariniers Oosten en garnizoenorders van het Koninklijk Nederlands-Indisch 
Leger,
1949-1950. 2 omslagen
32 Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
33 Mariniers

34 Stukken betreffende het bezoek aan Indonesië van de staatssecretaris van Marine 
schout-bij-nacht H.C.W. Moorman,
1950. 1 omslag

35 "Kort Overzicht Officieel Nieuwsblad Indonesië" no. 2 tot en met 30, afkomstig van 
het Hoge Commissariaat van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië,
1950-1951. 1 omslag
Serie niet compleet
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2 ADMIRALITEITSDIENSTEN

2 ADMIRALITEITSDIENSTEN
2.1 Intendant Admiraliteitsdiensten

2.1 INTENDANT ADMIRALITEITSDIENSTEN

36-37 Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van de intendant 
Admiraliteitsdiensten in het Oosten,
1949. 2 pakken
36 Klantnummer 352-372
37 Klantnummer 800-804, en betalingen

2.2 Comptabiliteit

2.2 COMPTABILITEIT

38 Stukken betreffende de organisatie van de Afdeling Comptabiliteit 
Admiraliteitsdienst in Nederlands-Indië,
1946-1948. 1 omslag

39 Stukken betreffende regeling en afwikkeling met Australië inzake oorlogsschulden,
1946-1948. 1 pak

40 Stukken betreffende beëindiging van de bezitsvordering en de teruglevering van 
schepen aan de rederijen,
1946-1949. 1 pak

41 Stukken betreffende het regelen van de financiële positie van het op 1 maart 1942 
op het hospitaalschip ss. "Op ten Noort" dienstdoend personeel,
1946-1949. 1 omslag

42 Stukken betreffende subsidieverstrekking aan de Nederlands-Indische vereniging 
"Michiel Adriaenszoon de Ruyter",
1946-1950. 1 omslag

43 Stukken betreffende de begroting van 1947, 1948 en 1949,
1947. 1 omslag

44 Stukken betreffende regeling van het postwisselverkeer,
1947. 1 omslag

45 Stukken betreffende totstandkoming en verantwoording van de rekening courant 
der Koninklijke Marine in Nederlands-Indië over de periode 1942 - 1945,
1947-1948. 1 pak

46 Stukken betreffende financiële zaken van het Marine Etablissement Soerabaja,
1947-1949. 1 omslag

47 Stukken betreffende overheveling van de exploitatiekosten van de Koninklijke 
Marine in Indonesië op de Indonesische begroting,
1947-1949. 1 omslag

48 Stukken betreffende verrekening van gelden met het Departement van 
Scheepvaart,
1947-1950. 1 pak

49 Stukken betreffende de bestemming van vooroorlogse kassaldo's,
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1948. 1 omslag

50 Stukken betreffende behandeling van een claim van Mr. Victor Berge met 
betrekking tot de vermissing van 19 parelvisboten,
1948-1949. 1 omslag

51 Stukken betreffende het aankopen van de sleepboot "Kawi",
1948-1950. 1 omslag
Was in 1939 hulpmijnenveger, op 2-3-1942 tot zinken gebracht

52 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van fondsen ter beveiliging van 
werkplaatsen en schepen tegen beschadiging als gevolg van sabotage,
1948-1950. 1 omslag

53 Stukken betreffende het verstrekken van gegevens over de marine-begrotingen 
1948 tot en met 1950,
1948-1950. 1 pak

54 Stukken betreffende tegemoetkoming in de kosten van vervoer van burger en 
militair personeel in Nederlands-Indië en daarbuiten,
1948-1950. 1 omslag

55 Begrotingen van Indonesië voor de dienstjaren 1948 en 1949, alsmede een nota 
betreffende de toestand van 's lands financiën over 1948,
1949. 1 pak

56 Rapport betreffende de verrichtingen van de Marine Luchtvaartdienst over het 1e 
halfjaar 1949, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

57 Rapport betreffende regelingen ter afwikkeling van schulden tussen de regering van
Indonesië en de Koninklijke Marine,
1949. 1 stuk

58 Stukken betreffende de kostenverdeling van de strijdkrachten tussen Nederland en 
Nederlands-Indië over de oorlogsperiode tot V-J-DAY, 15 augustus 1945,
1949. 1 pak

59 Stukken betreffende opening bij de Javasche Bank van de zogenaamde "B(eker)" 
rekening alsmede verhoging van het geopend krediet voor de financiering van door 
de Koninklijke Marine in Indonesië te bestrijden uitgaven,
1949. 1 omslag

60 Stukken betreffende de waardebepaling van het Marine Hospitaal Soerabaja,
1949-1950. 1 omslag

61 Stukken betreffende liquidatie van het kantoor Burgerlijke Financiële Administratie 
bij het Marine Vliegkamp Morokrembangan,
1949-1950. 1 omslag

2.3 Juridische Zaken

2.3 JURIDISCHE ZAKEN

62 Stukken betreffende de herinstelling van rechtspraak in twee instanties,
1946. 1 omslag
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63 Stukken betreffende de wetgeving ten aanzien van oorlogsmisdrijven,
1946. 1 omslag

64 Stukken betreffende het voorkomen van de aankoop door particulieren van 
militaire goederen,
1946-1947. 1 omslag

65 Stukken betreffende onderzoek naar de collectieve dienstweigering van inheemse 
schepelingen in Australië,
1946-1947. 1 omslag

66-92 Stukken die zijn doorverwezen naar de Krijgsraad bij de Zeemacht in het Oosten,
1946-1950. 27 pakken
66 9 mrt. 1946 - 27 febr. 1947
67 28 mrt. - 20 okt. 1947
68 4 nov. 1947 - 3 jan. 1948
69 9 jan. - 24 mrt. 1948
70 25 mrt. - 17 apr. 1948
71 24 apr. - 25 mei 1948
72 26 mei - 20 juli 1948
73 21 juli - 13 sep. 1948
74 14 sep. - 20 okt. 1948
75 23 okt. - 10 nov. 1948
76 15 nov. - 6 dec. 1948
77 7 dec. - 31 dec. 1948
78 3 jan. - 30 mrt. 1949
79 2 apr. - 27 juni 1949
80 12 juli - 6 okt. 1949
81 7 okt. - 29 nov. 1949
82 30 nov. 1949 - 25 jan. 1950
83 1 feb. - 1 mrt. 1950
84 6 mrt. - 24 mei 1950
85 25 mei - 6 juli 1950
86 10 juli - 25 juli 1950
87 26 juli - 15 aug. 1950
88 16 aug. - 22 aug. 1950
89 23 aug. - 28 aug. 1950
90 29 aug. - 12 sep. 1950
91 13 sep. - 14 okt. 1950
92 16 okt. - 27 dec. 1950

93 Stukken betreffende het vervolgingsbeleid ten opzichte van de Mariniersbrigade in 
de Bondowoso-affaire,
1947-1948. 1 omslag
Zie ook de inv.nrs. 94-96

94-96 Stukken betreffende de zogenaamde 'Bondowoso' affaire, waarbij 46 
krijgsgevangen zijn omgekomen tijdens een transport op 22 en 23 november 1947,
1947-1949. 2 pakken en 1 omslag
94 Onderzoek, 1947 - 1949
95 Strafzaken (bundel 1 t/m 4), 1948
96 Strafzaken, 1948, omslag
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97 Stukken betreffende het behandelen van gratieverzoeken van personen betrokken 
in en bij strafzaken alsmede het toepassen van het Koninklijk Besluit No. I 392 en 
426 van 26 augustus 1948 houdende bepalingen voor het verlenen van gratie,
1947-1949. 1 omslag

98 Stukken betreffende klachten tegen militair personeel wegens onregelmatigheden 
bij aanhoudingen van schepen tijdens acties of de behandeling van arrestanten,
1947-1950. 1 omslag

99 Beschikking van de commandant Mariniersbrigade van 15 januari 1948 betreffende 
het strafstelsel Mariniersbrigade,
1948. 1 stuk

100 Verordening van het Militair Gezag inzake wijziging van de 
Inkwartieringsverordening Java 1947, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

101 Instructie betreffende het transport van krijgsgevangenen en arrestanten, met 
geleidebrieven,
1948. 1 omslag

102 Stukken betreffende de meningsvorming over de hulpverlening van militairen 
onder bevel van de zeemacht aan de Indonesische Republiek,
1948. 1 omslag

103 Correspondentie met de fiscaal bij de Krijgsraad bij de Zeemacht in het Oosten 
betreffende interpretatie van het begrip "aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad",
1948. 1 omslag

104 Stukken betreffende onderzoek van een ongeval met een mitrailleur aan boord van 
Hr.Ms. "RP 153" tengevolge waarvan één dode en twee gewonden vielen,
1948. 1 omslag

105 Stukken betreffende reacties op artikelen verschenen in het vakbondsblad "De 
Werker", alsmede het verbod voor militairen om lid te zijn van of steun te betuigen 
aan een vakbond voor burgers,
1948. 1 omslag

106 Stukken betreffende de geschiktheid van de militaire strafgevangenis Sidoardjote 
Soerabaja en het militaire gevangeniswezen in Indonesië,
1948-1950. 1 omslag

107 Stukken betreffende het wijzigen van de Algemene Maatregel van Bestuur van 7 juli
1922, Stb. 440 inzake de plaats voor het uitzitten van straffen,
1948-1950. 1 omslag

108 Stukken betreffende het elimineren door afbranding van de kampong Soetodjajan 
nabij de verbindingsweg Pakisadji-Kendalpajak op 11 augustus 1947,
1949. 1 omslag

109 Stukken betreffende onderzoeken van aanrijdingen met dodelijke afloop,
1949-1950. 1 omslag
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110 Stukken betreffende incidenten tussen Nederlands en Indonesisch militair 
personeel,
1950. 1 pak

111 Stukken betreffende opheffing van het militair provoosthuis te Soerabaja en het ter
beschikking stellen van een militaire gevangenis door de Republik Indonesia 
Serikat,
1950. 1 omslag

112 Stukken betreffende reacties op de publicatie van een uitspraak van de Krijgsraad 
bij de Zeemacht in Oost-Indië ten aanzien van een inheems sergeant aan wie 
desertie ten laste werd gelegd,
1950. 1 omslag 
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3 PERSONEELSZAKEN

3 PERSONEELSZAKEN
3.1 Organisatie

3.1 ORGANISATIE
3.1.1 Algemeen, sterkte

3.1.1 ALGEMEEN, STERKTE

113 Stukken betreffende het overzicht Personeelsbeleid van de Koninklijke Marine 
sedert medio 1944,
1946. 1 omslag

114 Stukken betreffende opgave van technisch burgerpersoneel van het Marine 
Etablissement verblijvend te Malakka en bestemd voor Nederlands-Indië,
1946. 1 omslag

115 Stukken betreffende richtlijnen met betrekking tot de taak van het personeel van 
de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië,
1946. 1 omslag

116 Stukken betreffende het Tulpenfonds, het aanleggen en onderhouden van tuinen 
van de Britse Marine instellingen,
1946-1947. 1 omslag

117 Stukken betreffende voorstel tot herziening van de bemanningslijsten van de 
afdelingen van het Maritiem Commandement Soerabaja,
1947. 1 omslag

118 Stukken betreffende het invullen van de formatie voor hoger administratief 
personeel op het Marine Etablissement te Soerabaja,
1947-1948. 1 omslag

119 Lijsten met opgave van officieren en burgers behorende tot het Maritiem 
Commando Soerabaja,
1947-1948. 1 omslag

120 Stukken betreffende het aanvullen van administratief- en stafpersoneel,
1947-1949. 1 omslag

121 Nota's inzake voorstellen om het tekort aan kanonniers en radarpersoneel op te 
lossen,
1948. 1 omslag

122 Personeelslijst van het Bewakings Detachement Batavia, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

123 Lijst van officieren werkzaam in Nederlands-Indië, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

124 Interne voorlichting voor de Koninklijke Marine in Indië,
1948-1949. 1 omslag

125 Stukken betreffende de personeelsbezetting bij de Marine Voorlichtingsdienst,
1948-1949. 1 omslag
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126 Stukken betreffende opgaven van burgerpersoneel in dienst van de marine in 
Nederlands-Indië,
1948-1949. 1 omslag

127 Stukken betreffende regeling van het verloop van de personeelscorrespondentie 
tussen de commandant der Zeemacht in het Oosten en schepen en inrichtingen,
1948-1949. 1 omslag

128-131 Bemanningslijsten,
1948-1950. 4 pakken
128 1946 - 1947
129 1948
130 1949
131 1950

132 Bemanningslijsten Commandement der Zeemacht vastgesteld en aangepast door 
de minister van Marine,
1948-1950. 1 omslag

133 Stukken betreffende de personeelsbezetting van het Marine Vliegkamp 
Morokrembangan,
1948-1950. 1 omslag

134 Stukken betreffende de personeelssterkte bij het Marine Hospitaal Soerabaja,
1948-1950. 1 omslag

135 Stukken betreffende de personele situatie bij de Marine Luchtvaartdienst,
1948-1950. 1 omslag

136 Stukken betreffende nominatieve opgaven van marinepersoneel van het Marine 
Hospitaal Soerabaja,
1948-1950. 1 omslag

137 Lijsten van officieren, burgerhoofden en chefs van diensten van het 
Commandement Marine Soerabaja, met geleidebrieven,
1949. 1 omslag

138 Stukken betreffende de personeelsbezetting bij de Mariniers Oosten, 
Administratieve Dienst,
1949. 1 omslag

139 Stukken betreffende het gebrek aan telegrafisten,
1949. 1 omslag

140 Stukken betreffende personeelsbezuiniging bij de Divisie Mijnenvegers I,
1949. 1 omslag

141-147 Stukken betreffende opgaven van de personeelssterkte bij de Koninklijke Marine,
1949-1950. 3 pakken en 4 omslagen
141 1946 - 1947, pak
142 1948 - 1949, pak
143 1950, pak
144 860e Squadron Marine Luchtvaartdienst
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145 Marine Vliegkamp Morokrembangan
146 Marine Vliegkamp Tandjong Priok
147 Oostelijk Verkennings- en Transport Squadron

148 Schema van vervroegd repatriërend personeel teneinde de sterkte van het 
vlootpersoneel in Indonesië terug te brengen op de door de minister van Marine 
bepaalde sterkte, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

149 Stukken betreffende overzichten van de sterkte van het Korps Mariniers in 
Nederland en Indonesië,
1950. 1 omslag

3.1.2 Algemene regelgeving

3.1.2 ALGEMENE REGELGEVING

150 Stukken betreffende de interpretatie van regelingen voor het verstrekken van 
financiële steun bij overlijden en afkeuring van oorlogsvrijwilligers personeel,
1946. 1 omslag

151 Stukken betreffende het dubbel tellen van diensttijd voor pensioen bij 
krijgsverrichtingen,
1946-1947. 1 omslag

152 Stukken betreffende voorschriften inzake de groetplicht, voorgeschreven tenue en 
correcte houding van het Marine personeel,
1946-1949. 1 pak

153 Stukken betreffende geüniformeerde inheemse burgerbedienden bij de Koninklijke 
Marine,
1946-1950. 1 pak

154 Stukken betreffende het toekennen van eerbewijzen binnen de rangverhoudingen 
van officieren,
1947-1948. 1 omslag

155 Stukken betreffende het verbod aan militairen reizende per KLM om het militaire 
uniform te dragen,
1947-1948. 1 omslag

156 Stukken betreffende regelingen inzake de bevoegdheden ten aanzien van het 
burgerpersoneel van het Marine Etablissement Soerabaja,
1947-1948. 1 omslag

157 Stukken betreffende de toepassing van pensioen- en onderstandregelingen ten 
aanzien van niet beroepsmilitairen en hun nagelaten betrekkingen,
1947-1950. 1 omslag

158 Richtlijnen voor de medische dienst van de scheepvaartmaatschappijen,
1948. 1 omslag

159 Stukken betreffende voorschriften met betrekking tot het dragen van militaire 
tenues en burgerkleding,
1948-1950. 1 omslag
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160 Stukken betreffende voorschriften met betrekking tot personele aangelegenheden,
1949-1950. 1 omslag

161 Stukken betreffende intrekking van het Werklieden Reglement Marine 1936,
1950. 1 omslag

162 Stukken betreffende klachten over de richtlijnen voor het al dan niet organiek 
inpassen van personeel bij het Marine Etablissement te Soerabaja,
1950. 1 omslag

163 Stukken betreffende uitvoeringsvoorschriften voor het personeel van de Mariniers 
Patrouille Dienst,
1950. 1 omslag

3.1.3 Organisatie in relatie tot personeel

3.1.3 ORGANISATIE IN RELATIE TOT PERSONEEL

164 Stukken betreffende de huisvesting van Marine- en Gouvernementspersoneel in 
het Julianakamp te Singapore,
1945. 1 omslag

165 Stukken betreffende het opheffen van het Marinekantoor Colombo op Ceylon,
1945-1947. 1 omslag

166 Maandverslagen van de Marine Vrouwen Afdeling, met bijlagen,
1946. 1 omslag

167 Reactie van de commandant Nederlandse Mariniersbrigade op de instructie van de 
commandant der Zeemacht voor de kolonel Koninklijk Nederlands-Indisch Leger / 
Marine Luchtvaart C. Giebel, met de mededeling dat de Mariniersbrigade onder de 
bevelen van de kolonel valt, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

168 Stukken betreffende het treffen van voorzieningen in verband met de opheffing van
de Allied Military Administration - Civil Affairs Branch,
1946. 1 omslag

169 Stukken betreffende instructie voor de commandant van het Detachement 
Koninklijke Marinepersoneel aan boord van een evacuatieschip,
1946. 1 omslag

170 Stukken betreffende opheffing van de Commissie tot Onderzoek Gedragingen 
Marinepersoneel,
1946. 1 omslag

171 Stukken betreffende toekenning van gelden uit het Scheltemafonds ten behoeve 
van de huizen voor de Marine Vrouwen Afdeling in Nederlands-Indië,
1946. 1 omslag

172 Stukken betreffende het Marine Vendel van het Marine Etablissement te Soerabaja,
1946-1947. 1 omslag

173 Stukken betreffende taak en salariëring van burgertolken,
1946-1947. 1 omslag
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174 Stukken betreffende instelling en opheffing van de Medische Coördinatie Raad,
1946-1948. 1 omslag

175 Stukken betreffende benoeming en herbenoeming van de secretaris van het 
Departement van Marine in Nederlands-Indië,
1946-1949. 1 omslag

176 Stukken betreffende het uitbreiden van het ontspanningscentrum van het Marine 
Vliegkamp Morokrembangan, alsmede het oprichten van een Marine 
Luchtvaartdienst fanfarekorps,
1946-1949. 1 omslag

177 Stukken betreffende de huisvesting van de Marineofficiersclub in het hoofdgebouw
van hotel Schomper te Batavia,
1947. 1 omslag

178 Stukken betreffende het oprichten en openen van Militair Technische Avondscholen
te Soerabaja en Batavia,
1947. 1 omslag

179 Stukken betreffende de organisatie van en instructie voor de Tandheelkundige 
Dienst der Zeemacht in Nederlands-Indië,
1947-1948. 1 omslag

180 Stukken betreffende instelling van een onder-Afdeling Indië van het Karel Doorman
Fonds ter financiële steun aan nabestaande in Nederlands-Indië van militairen der 
zeemacht,
1947-1948. 1 omslag

181 Stukken betreffende wijziging van de interne organisatie van de Commissie 
Onderzoek Gedragingen,
1947-1948. 1 omslag

182 Stukken betreffende de personeelsformatie van het Marine Hospitaal Soerabaja,
1947-1949. 1 omslag

183 Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van voorzitters en leden van de 
Commissie Onderzoek Gedragingen 1940-1945 van militair en burger 
marinepersoneel,
1947-1949. 1 omslag

184 Stukken betreffende de rechtspositionele en formatieve aangelegenheden met 
betrekking tot burgerpersoneel,
1947-1950. 1 omslag

185 Stukken betreffende oprichting en wederopheffing van de Afdeling Algemene 
Personeels Zorg,
1947-1950. 1 omslag

186 Stukken betreffende benoeming van personen in tijdelijke dienst bij diverse raden 
en/of commissies,
1948. 1 omslag
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187 Stukken betreffende de huisvesting van officieren en telegrafisten te Bandoeng,
1948. 1 omslag

188 Stukken betreffende de openingsplechtigheid van het burger en militair ereveld 
Zuid-Borneo te Bandjarmasin,
1948. 1 omslag

189 Stukken betreffende de oprichting van de Afdeling Nederlands-Indië van de Prins 
Bernhard Stichting op 29 mei 1948,
1948. 1 omslag

190 Stukken betreffende de personele moeilijkheden wegens onderbezetting bij het 
secretariaat van het Maritiem Commandement Soerabaja,
1948. 1 omslag

191 Stukken betreffende het goedkeuren van het rechtstreeks overleg tussen de 
commandant Marine Hospitaal Soerabaja en betrokken partijen bij de oprichting 
van een Bloedtransfusiedienst,
1948. 1 omslag

192 Stukken betreffende het instellen van een Bureau Schepelingen,
1948. 1 omslag

193 Stukken betreffende installatie van een tandheelkundige polikliniek voor 
marinepersoneel en hun gezinsleden te Soerabaja,
1948. 1 omslag

194 Stukken betreffende instelling van de Dienst voor Algemene Personele Zaken welke
rechtstreeks onder de gouverneur-generaal ressorteert,
1948. 1 omslag

195 Stukken betreffende instelling van een commissie, met als taak te adviseren over de
oprichting van een zogenaamde Marine Constructie Bataljon voor burgerpersoneel,
de benoeming van de commissieleden alsmede notulen van de vergaderingen,
1948. 1 omslag

196 Stukken betreffende personele problemen wegens onderbezetting bij het Marine 
Hospitaal Soerabaja,
1948. 1 omslag

197 Stukken betreffende verplaatsing van de Afdeling Geneeskundige Dienst naar 
Soerabaja,
1948. 1 omslag

198 Stukken betreffende opmerkingen op de ontwerp ordonnantie militarisering korps 
Maritieme Inrichtingen,
1948-1949. 1 omslag

199 Stukken betreffende de organisatie van en de personeelsbezetting bij het Bureau 
Sociale Zaken van de Koninklijke Marine te Soerabaja,
1948-1950. 1 omslag

200 Stukken betreffende vaststelling van de positie, opdracht en werkwijze van de 
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Commissie voor Doelmatigheids Inspectie,
1948-1950. 1 omslag

201 Stukken betreffende de organieke formatie van de Mariniersbrigade,
1949. 1 omslag

202 Stukken betreffende de organisatie en de personeelsbezetting van het dienstvak 
Speciale Diensten Inlichtingen Dienst,
1949. 1 omslag

203 Stukken betreffende de personeelsbegroting van het Marine-Etablissement voor 
het dienstjaar 1950,
1949. 1 omslag

204 Stukken betreffende heroprichting van het "Generaal van Heutszfonds",
1949. 1 omslag

205 Lijsten met opgave van de gebruikelijke en voorgeschreven afkortingen van 
schepen, marine organisatiedelen en rangen,
1949. 1 omslag

206 Stukken betreffende reacties op een artikel over het Marine-Duikbedrijf te 
Belawan,
1949. 1 omslag

207 Stukken betreffende instelling van een adviescommissie voor overgang naar het 
Korps Officieren van de Elektrotechnische Dienst,
1950. 1 omslag

208 Stukken betreffende opheffing van de functie van commandant der Zeemacht in 
het Oosten en instelling van de functie vlagofficier Koninklijke Marine in Indonesië 
waarbij de vice-admiraal F.J. Kist tot vlagofficier der Koninklijke Marine in Indonesië
werd benoemd,
1950. 1 omslag

3.1.4 Werving, opleiding en dienstverband

3.1.4 WERVING, OPLEIDING EN DIENSTVERBAND

209 Verslag van de werving en opleiding van nieuw Marine personeel over de periode 
november 1944 - januari 1945,
1945. 1 stuk

210 Stukken betreffende de werving van marine vrouwen Afdeling-personeel en 
burgerbedienden-personeel,
1946. 1 omslag

211 Stukken betreffende het uitvoeren en aanpassen van de regeling Verbintenis 
Oorlogsvrijwilliger Korps Mariniers,
1946. 1 omslag

212 Stukken betreffende het voorstel om de rekruten voor het Korps Mariniers, werving
1941 - 1942, met Indische achtergrond te plaatsen bij de Mariniersbrigade om te 
voorzien in de behoefte welke de Brigade heeft aan tolken en mensen die Indië 
kennen,
1946. 1 omslag
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213 Stukken betreffende voorstel tot tijdelijke versoepeling van de vereisten van 
bekwaamheid voor korporaal-seiner,
1946. 1 omslag

214 Stukken betreffende overleg met het Ministerie van Marine betreffende mogelijke 
werving van lichtmatrozen,
1946-1947. 1 omslag

215 Stukken betreffende herinpassing van Marine Etablissements personeel in 
daadwerkelijke dienst,
1946-1948. 1 omslag

216 Stukken betreffende werving van hoger burgerpersoneel voor Nederlands-Indië,
1946-1948. 1 omslag

217 Stukken betreffende regelingen en voorzieningen ten behoeve van vorming, 
opleiding en vervolgstudie voor militair personeel alsmede demobiliserend 
personeel,
1947-1948. 1 omslag

218 Stukken betreffende opleiding tot en de taak van onderzeebootverkenner,
1947-1949. 1 omslag

219 Stukken betreffende uitvoering van de burgerdienstplichtverordening,
1947-1949. 1 omslag

220 Stukken betreffende aanneming van adelborsten en de instelling van de adspirant-
adelborsten Selectie-Commissie,
1947-1950. 1 omslag

221 Stukken betreffende aannemingseisen voor chauffeurs,
1947-1951. 1 omslag

222 Beschikking van de minister van Marine betreffende de vaststelling van het 
dienstverband van ex-krijgsgevangen beroepsofficieren, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

223 Stukken betreffende aanname van nieuw militair personeel,
1948. 1 omslag

224 Circulaire betreffende werving matrozen en mariniers III,
1948. 1 stuk

225 Stukken betreffende de moeilijkheden bij de aanname van burgerpersoneel,
1948. 1 omslag

226 Stukken betreffende het werven van matrozen III, alsmede nominatieve opgaven 
van voorlopige aangenomen matrozen III,
1948. 1 omslag

227 Correspondentie met de commandant Mariniersbrigade betreffende plaatsing van 
mariniers en personeel van de landmacht bij de zeemacht,
1948. 1 omslag
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228 Stukken betreffende onderzoek naar kinderarbeid bij het Marine Etablissement 
Soerabaja,
1948. 1 omslag

229 Stukken betreffende overgang van personeel van de Koninklijke Marine naar het 
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger,
1948. 1 omslag

230 Nota van de commandant Korps Mariniers betreffende wijziging van de diensttijd 
van mariniers-zeemiliciens, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

231 Stukken betreffende de tijdelijke mitrailleurschutters-opleiding voor 
patrouilledienst Nederlands-Indië,
1948-1949. 1 omslag

232 Stukken betreffende opleiding en bevordering van schepelingen bij het Korps 
Mariniers,
1948-1949. 1 omslag

233 Stukken betreffende aanpassing van de procedure voor politieke 
betrouwbaarheidsonderzoeken van personeel bij overgang in vaste dienst,
1948-1950. 1 omslag

234 Stukken betreffende regelingen tot het volgen van cursussen door militairen en 
burgerpersoneel,
1948-1950. 1 omslag

235 Stukken betreffende werving en opleiding van militair personeel voor de 
Indonesische Marine,
1949-1950. 1 omslag

236 Rapporten betreffende de opleiding van de Angkatan Laoet Republik Indonesia 
Serikat te Soerabaja,
1950. 1 omslag

237 Stukken betreffende het vervullen van nevenfuncties door mariniers,
1950. 1 omslag

3.2 Rechtspositie

3.2 RECHTSPOSITIE
3.2.1 Algemeen

3.2.1 ALGEMEEN

238 Stukken betreffende het aanpassen van de procedure onderzoek gedrag personeel,
1947. 1 omslag

239 Stukken betreffende het verlenen van toestemming tot het bezoeken van 
vergaderingen van de Commissie Rechtspositie Ambonezen,
1948. 1 omslag

240 Stukken betreffende interpretatie van art.1 sub h van de regeling A en art.1 sub c van
de regeling B behorende bij art.1 van de Ordonnantie 1947 in Stbl. no. 164 
betreffende het begrip 'oorlogsslachtoffer',
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1948-1949. 1 omslag

241 Stukken betreffende totstandkoming van een regeling voor de rechtspositie van 
Nederlands-Indisch overheidspersoneel bij een vervroegde 
soevereiniteitsoverdracht,
1948-1949. 1 omslag

3.2.2 Benoeming, bevordering

3.2.2 BENOEMING, BEVORDERING

242 Stukken betreffende problemen rond de benoeming van adelborsten tot 
commandant en oudst officier van landings- en patrouillevaartuigen,
1946. 1 omslag

243 Stukken betreffende richtlijnen met betrekking tot bevordering van 
oorlogsvrijwilligers in de dienstvakken stoker, geschutmaker, monteur, 
radiomonteur en vuurleidingmonteur,
1946. 1 omslag

244 Stukken betreffende toepassing van tijdelijke bevordering,
1946. 1 omslag

245 Stukken betreffende versnelde promotie van gediplomeerde ziekenverplegers,
1946. 1 omslag

246 Stukken betreffende voordrachten voor de bevordering van vliegend personeel,
1946. 1 omslag

247 Stukken betreffende voorschriften ten aanzien van het afleggen van de proef voor 
korporaal-machinist,
1946-1949. 1 omslag

248 Stukken betreffende het vervangen van de commandant der Zeemacht en het 
hoofd van het Departement der Marine,
1947. 1 omslag

249 Stukken betreffende tijdelijke bevordering van vliegtuigschutters naar 
vliegtuigmakers,
1947. 1 omslag

250 Stukken betreffende het gelijkstellen van functies van burgerpersoneel aan militaire
rangen,
1947-1948. 1 omslag

251 Stukken betreffende commandowisseling bij het amfibisch bataljon mariniers,
1949. 1 omslag

252 Correspondentie met de maritiem commandant Soerabaja over het benodigd 
aantal stookuren voor de bevordering tot stoker I,
1949. 1 omslag

3.2.3 Mobilisatie, demobilisatie en het van en naar Nederlands-Indië zenden van personeel

3.2.3 MOBILISATIE, DEMOBILISATIE EN HET VAN EN NAAR NEDERLANDS-INDIË 
ZENDEN VAN PERSONEEL

253 Stukken betreffende het voorbereiden van regelingen voor te verlenen faciliteiten 
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bij demobilisatie,
1945-1946. 1 omslag

254 Stukken betreffende de demobilisatie van Nederlandse zeemiliciens en 
terugzending van Indische dienstplichtigen,
1946. 1 omslag

255 Stukken betreffende mobilisatie en demobilisatie van personeel uit Zuid-Afrika,
1946. 1 omslag

256 Circulaire van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger van 20 februari 1946 
betreffende groot verlof en evacuatie,
1946. 1 stuk

257 Stukken betreffende de totstandkoming van de demobilisatieregeling Nederlands-
Indië,
1946-1947. 1 pak

258 Stukken betreffende demobilisatie en repatriëring van Indonesische schepelingen,
1946-1947. 1 omslag

259 Stukken betreffende regelingen voor de demobilisatie van Indische 
dienstplichtigen,
1946-1947. 1 omslag

260 Stukken betreffende totstandkoming van een regeling inzake tewerkstelling van 
gedemobiliseerden in Nederlands-Indië,
1946-1947. 1 omslag

261 Stukken betreffende demilitarisatie van het personeel van de Gouvernements-
Marine, Haven- en Loodsdienst en Gewestelijke Vaartuigen,
1946-1948. 1 omslag

262 Stukken betreffende regeling van het uitzenden naar en het verblijven van marine-
personeel in Nederlands-Indië,
1946-1949. 1 omslag

263 Stukken betreffende voorschriften bij repatriëring van hospitaalpatiënten en hun 
bagage,
1947. 1 omslag

264 Stukken betreffende bemiddeling bij de mobilisatie van personeel gehuwd met 
Australische vrouwen,
1947-1948. 1 omslag

265 Stukken betreffende de problemen bij de vestiging van gedemobiliseerd personeel 
in Australië,
1947-1948. 1 omslag

266 Stukken betreffende uitreiking certificaten voor radio-telegrafist aan 
gedemobiliseerden,
1947-1948. 1 omslag

267 Stukken betreffende demobilisatieregeling voor oorlogsvrijwilligers of 
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dienstplichtigen die na 6 juni 1944 in werkelijke dienst zijn gekomen en in Indonesië
demobiliseren,
1947-1950. 1 omslag

268 Stukken betreffende sociale voorzieningen voor in Indonesië gedemobiliseerde 
dienst- en reserveplichtigen van de Koninklijke Marine,
1948. 1 omslag

269 Nominatieve opgaven betreffende van en naar Nederland vertrokken 
marinepersoneel,
1948-1950. 1 pak

270 Stukken betreffende regelingen betreffende de demobilisatie voor militairen 
dienende bij de Mariniersbrigade, de Veiligheids Dienst Mariniersbrigade en de 
Speciale Diensten,
1948-1950. 1 omslag

271 Demobilisatie-volgorde-lijst per 1 januari 1949 van officieren in dienst bij het Korps 
Mariniers, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

272 Rapport van de secretaris van de Nationale Demobilisatie Raad van zijn reis naar 
Indonesië, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

273 Stukken betreffende voorbereiding van de coördinatie voor de emigratie van 
gedemobiliseerden uit Indonesië,
1949. 1 omslag

274 Stukken betreffende beantwoording van een brief van Z.K.H. Prins Bernhard aan de
hoge vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië inzake de demobilisatie van 
militairen van de Koninklijke Marine en Koninklijke Landmacht in Indonesië,
1949-1950. 1 omslag

275 Nominatieve opgaven van niet naar Nederland vertrokken gedemobiliseerd 
marinepersoneel,
1950. 1 omslag

3.2.4 Krijgstucht, krijgsraad, straf- en tuchtrecht en disciplinaire straffen

3.2.4 KRIJGSTUCHT, KRIJGSRAAD, STRAF- EN TUCHTRECHT EN DISCIPLINAIRE 
STRAFFEN

276 Stukken betreffende plundering door Marinepersoneel te Tandjong Priok,
1945. 1 omslag

277 Stukken betreffende behandeling van de zaak "Bloem", ten gevolge waarvan zal 
worden afgezien om Marine-officieren ter beschikking van de Nederlands-Indische 
regering te stellen in zogenaamde dualistische functies in verband met de 
handhaving van een goede militaire discipline,
1945-1947. 1 pak

278 Stukken betreffende het beleid ten aanzien van de krijgstuchtelijke afdoening van 
strafbare feiten,
1945-1948. 1 omslag
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279 Stukken betreffende regeling van de afdoening van onderzoeken door de 
Commissie Onderzoek Gedragingen Marinepersoneel,
1946. 1 omslag

280 Stukken betreffende de collectieve dienstweigering op het Marine Vliegkamp 
Morokrembangan naar aanleiding van klachten over het voedsel,
1946-1947. 1 omslag

281 Stukken betreffende krijgstuchtelijke bestraffing van een aantal officieren van 
gezondheid vanwege hun houding ten opzichte van de chef Geneeskundigendienst 
der Zeemacht in Nederlands-Indië,
1946-1947. 1 omslag

282-288 Stukken betreffende onderzoeken van de Commissie onderzoek gedragingen 
marinepersoneel,
1946-1950. 7 pakken
282 jan. - mei 1946
283 juni - juli 1946
284 aug. - dec. 1946
285 jan. - juni 1947
286 juli - dec. 1947
287 jan. - juni 1948
288 juli 1948 - 1950

289 Notulen van de eerste zitting van de Krijgsraad bij de Mariniersbrigade in 
Nederlands-Indië, met geleidebrief en bijlagen,
1947. 1 omslag

290 Stukken betreffende aanstelling van juridisch adviseurs voor marinepersoneel,
1947-1949. 1 omslag

291 Verslagen van de werkzaamheden van de Recherche Marine Etablissement Politie 
Soerabaja,
1948. 1 omslag

292 Stukken betreffende de beschikking van de commandant der Zeemacht inzake het 
onderzoek naar de gedragingen van marine-personeel,
1948. 1 omslag

293 Stukken betreffende de mentaliteit van jeugdige schepelingen,
1948. 1 omslag

294 Stukken betreffende een cursus straf- en tuchtrecht bestemt voor officieren van de 
Marine Vrouwen Afdeling,
1948. 1 omslag

295 Verslag van de Marine Inlichtingendienst betreffende de gedragingen van het 
Detachement ME-politie te Malang, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

296 Stukken betreffende het regeringsstandpunt ingenomen ten aanzien van in 1940 
oneervol ontslagen overheidsdienaren in verband met de afgifte van zogenaamde 
"non-enemy" verklaringen,
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1948-1949. 1 omslag

297 Stukken betreffende onderzoek naar de gedragingen van personeel van het Marine 
Etablissement Soerabaja en het op grond daarvan al dan niet opnieuw in dienst 
nemen,
1948-1949. 1 omslag

298 Brieven van officieren van de Mariniersbrigade betreffende de houding van 
officieren ten aanzien van de regeringspolitiek,
1949. 1 omslag

299 Maandverslagen van het Militair Provoosthuis te Sidoardjo,
1949. 1 omslag

300 Stukken betreffende behandeling van een klacht van de fiscaal bij de Krijgsraad bij 
de Zeemacht in het Oosten over het wijzigen van concept-tenlasteleggingen door 
het hoofd van de Onderafdeling Militaire Justitiële Zaken,
1949. 1 omslag

301 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van de commandant van Hr.Ms. 
"Ternate" om ontheffing uit zijn functie ingaande op het moment dat de Koninklijke
Marine gaat varen onder de vlag van de RIS,
1949. 1 omslag

302 Correspondentie met de commandant Kleine Vaartuigen Dienst betreffende 
gedragingen van personeel van patrouille vaartuigen,
1949. 1 omslag

303 Stukken betreffende het bevorderen van een snelle behandeling van 
krijgsraadzaken,
1949-1950. 1 omslag

304 Stukken betreffende benoeming van krijgsraadfunctionarissen,
1950. 1 omslag

305 Stukken betreffende uitzending van de president van het Hoog Militair Gerechtshof 
naar Indonesië,
1950. 1 omslag

3.2.5 Desertie

3.2.5 DESERTIE

306 Stukken betreffende opgave van en onderzoek naar deserteurs,
1945-1950. 1 pak

3.2.6 Inspraak

3.2.6 INSPRAAK

307 Stukken betreffende de oprichting, samenstelling en werkzaamheden van de 
afdeling Batavia Militaire Belangenvereniging van Marine-onderofficieren,
1945-1948. 1 omslag

308 Stukken betreffende behartiging van de belangen van vrouwelijke werkkrachten,
1947-1949. 1 omslag

309 Stukken betreffende het functioneren van de Hoofdafdeling Indonesië van de 
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Vereniging van Beroepsschepelingen der Zeemacht,
1949-1950. 1 omslag

3.2.7 Huwelijk

3.2.7 HUWELIJK

310 Stukken betreffende afschaffing van de vereiste huwelijkstoestemming voor 
militairen der Zeemacht,
1946-1947. 1 omslag

311 Stukken betreffende onderzoek naar de huwelijken gesloten tussen Nederlandse 
militairen en Siamese meisjes,
1946-1947. 1 omslag

3.3 Personeelszorg

3.3 PERSONEELSZORG
3.3.1 Algemeen

3.3.1 ALGEMEEN

312 Maandverslag over de maand november van de Afdeling MAROS te Soerabaja,
1946. 1 stuk

313 Rapport betreffende de tandheelkundige afdeling der Koninklijke Marine in 
Nederlands-Indië, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

314 Stukken betreffende keuring van Marinepersoneel en het registreren van deze 
gegevens,
1946. 1 omslag

315 Agenda's en notulen van de Stichting Pelita, met bijlagen,
1947-1949. 1 omslag

316 Rapport van bevindingen betreffende de procedure en uitvoering van het stemmen 
bij volmacht bij de Mariniersbrigade, met bijlagen en geleidebrief,
1948. 1 omslag

3.3.2 Geneeskundige en geestelijke verzorging, keuringen

3.3.2 GENEESKUNDIGE EN GEESTELIJKE VERZORGING, KEURINGEN

317 Geneeskundig rapport van de officier van gezondheid van Hr.Ms. "Evertsen", met 
geleidebrief,
1946. 1 omslag

318 Stukken betreffende onderzoek of gewetensconflicten voorkomen bij Indonesisch 
en Indo-Europees personeel der Zeemacht,
1946. 1 omslag

319 Processen-verbaal van opgelopen verwondingen en overlijden bij militaire acties,
1946-1950. 1 omslag

320 Verslagen van de geestelijke verzorging van het personeel van de Koninklijke 
Marine en de Mariniersbrigade in Nederlands-Indië, met bijlagen,
1946-1950. 1 pak

321 Overzicht van het werk van de protestantse geestelijke verzorging, met geleidebrief,
1947. 1 omslag
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322 Stukken betreffende de geneeskundige verzorging van burgerpersoneel werkzaam 
bij de Marine en hun gezinsleden,
1947-1948. 1 omslag

323 Stukken betreffende het verstrekken van richtlijnen inzake het geneeskundig 
onderzoek vóór demobilisatie,
1947-1949. 1 omslag

324 Stukken betreffende de geestelijke verzorging bij de Koninklijke Marine in 
Indonesië,
1947-1950. 1 omslag

325 Rapport betreffende de geneeskundige inspectie van het Marine Kampement 
Malang, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

326 Rapport betreffende het Marine Hospitaal Soerabaja over de periode 9 november 
1946 - 10 mei 1948, met geleidebrieven,
1948. 1 omslag

327 Stukken betreffende het afwijzen van voorstellen om een Marine Leger 
Psychotechnisch Instituut te Soerabaja in te stellen,
1948. 1 omslag

328 Stukken betreffende het voorkomen van malaria te Soerabaja,
1948. 1 omslag

329 Stukken betreffende instelling van arbeidstherapie aan het Marine Hospitaal 
Soerabaja,
1948. 1 omslag

330 Stukken betreffende maatregelen voor de geneeskundige verzorging van gezinnen 
van militair personeel der Koninklijke Marine,
1948. 1 omslag

331 Brief van de brigade arts Korps Mariniers betreffende de keuringseisen voor 
beroepschauffeurs, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

332 Notulen van een vergadering inzake pestbestrijding,
1948. 1 omslag

333 Stukken betreffende vaststelling van een rondschrijven van het hoofd 
Geneeskundige Dienst Zeemacht in Nederlands-Indië betreffende het gebruik van 
atebrine als malaria profylaxe en van multi-vitamine tabletten,
1948. 1 omslag

334 Stukken betreffende regeling inzake de bestemming van en de kosten van 
verpleging in burgerlijke landsziekeninrichtingen,
1948-1949. 1 omslag

335 Stukken betreffende de gezondheidstoestand van het marinepersoneel aan boord 
van Hr.Ms "Van Galen",
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1949. 1 omslag

336 Stukken betreffende regeling van de geneeskundige verzorging voor militairen van 
de zeemacht en hun gezinsleden,
1949. 1 omslag

337 Processen-verbaal van de commissie Eenhoorn betreffende een gehouden 
onderzoek inzake de inenting tegen pokken van thuisvarende mariniers,
1949-1950. 1 omslag

338 Rapport betreffende de werkzaamheden van het Bureau Sociale Zaken van de 
Koninklijke Marine te Soerabaja, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

3.3.3 (Krijgs)gevangenschap

3.3.3 (KRIJGS)GEVANGENSCHAP

339 Rapport betreffende de toestanden in de vrouwenkampen, kamp 9, 10 en 11, te 
Banjoebiroe Midden Java over de periode september - december 1945, met 
geleidebrief,
1946. 1 omslag

340 Stukken betreffende regelingen voor uit Japanse krijgsgevangenschap 
teruggekeerde militairen der zeemacht,
1946. 1 omslag

3.3.4 Sneuvelen, vermissing, overlijden, graven, herbegraven en nalatenschap

3.3.4 SNEUVELEN, VERMISSING, OVERLIJDEN, GRAVEN, HERBEGRAVEN EN 
NALATENSCHAP

341 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen omtrent vermiste en/of 
gesneuvelde of overleden militairen,
1942-1950. 1 pak

342 Namenklappers van vermisten en overledenen en op overlijdensakten,
1945-1950. 1 omslag

343 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen inzake uitkeringen aan 
nagelaten betrekkingen van dienstplichtigen der Zeemacht,
1946-1947. 1 omslag

344 Stukken betreffende de herbegrafenis van luitenant ter zee I J.M.L.I. Chömpff op 
het ereveld te Soerabaja,
1946-1948. 1 omslag

345 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de vermissing van vier 
mariniers bij Sawotjangkring, nabij Soerabaja,
1946-1948. 1 omslag

346 Stukken betreffende het overlijden van matroos D.R. Stolze op 16 oktober 1944 
tijdens de overtocht van Ambon naar Soerabaja en het bemiddelen bij de 
afwikkeling van zijn nalatenschap,
1946-1948. 1 omslag

347 Stukken betreffende regeling van de nalatenschappen van overleden 
burgerpersoneel en militairen,
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1946-1948. 1 omslag

348 Stukken betreffende voorbereiding tot regeling voor het verstrekken van 
uitkeringen aan betrekkingen van met "onbekend lot" in Nederlands-Indië 
achtergebleven militairen der Zeemacht,
1946-1949. 1 omslag 

349 Lijsten en overzichten met opgaven van vermiste, gesneuvelde en overleden 
militairen,
1946-1950. 1 omslag

350 Stukken betreffende het uitvoeren en aanpassen van richtlijnen voor het opmaken 
van akte's van overlijden van personeel dat tijdens de oorlog is omgekomen of 
vermist,
1946-1950. 1 omslag

351 Stukken betreffende inlichtingen van in krijgsgevangenschap overleden mariniers,
1946-1950. 1 omslag

352 Lijsten met mutaties van het met onbekend lot in Indonesië achtergebleven 
Europees en inheems personeel van de Koninklijke Marine, met geleidebrieven,
1946-1950. 1 pak

353 Verslag van de herbegrafenis te Makassar van 71 oorlogsslachtoffers op 12 
september 1947 die tijdens gevechten bij de Tjamba-stelling op Zuid-Celebes in 
februari 1942 zijn gesneuveld, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

354 Stukken betreffende de Oorlogsgravenstichting,
1947. 1 omslag

355 Stukken betreffende het uitwisselen van krijgsgevangenen met een opgave van 
Nederlandse militairen, welke als krijgsgevangenen of uit andere hoofde door de 
Republiek worden vastgehouden,
1947. 1 omslag

356 Stukken betreffende het deelnemen in de Antjol-Commissie voor een monument 
op het ereveld Antjol en in de Commissie Eremonumenten,
1947-1948. 1 omslag

357 Verslag ontvangen van de Opsporings Dienst Overledenen inzake een dienstreis 
naar de Residentie Besoeki en Madoera voor een onderzoek naar massagraven en 
verschillende executies, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

358 Stukken betreffende het plaatsen van een 12e urn met aarde van de Erevelden uit 
Indonesië in het Nationaal Monument op het Damplantsoen te Amsterdam,
1948-1949. 1 omslag

359 Administratieve Order 13 december 1948 van de Mariniersbrigade betreffende 
voorschriften voor administratieve verrichtingen bij overlijden, vermissing, 
desertie, ernstige ziekte en verwonding,
1949. 1 omslag
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360 Stukken betreffende de herbegrafenis op het Ereveld Kembang Koening van op 
Singapore overleden personeel van de Koninklijke Marine,
1949. 1 omslag

361 Stukken betreffende het overlijden van twee militairen door het ontijdig tot 
ontploffing komen van een handgranaat,
1949. 1 omslag

362 Stukken betreffende Nederlandse oorlogsgraven in Australië,
1949-1951. 1 omslag

363 Brief aan de hoge commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië 
betreffende de vraag of de Nederlandse of Indonesische wetgeving na de 
soevereiniteitsoverdracht moet worden toegepast bij het opmaken van 
overlijdensakten van vermiste Nederlandse militairen,
1950. 1 stuk

364 Stukken betreffende de totstandkoming van een ontwerp-overeenkomst tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Indonesië inzake de 
oprichting van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting in Indonesië,
1950. 1 omslag

365 Stukken betreffende plundering van drie mariniersgraven te Makassar,
1950. 1 omslag

3.3.5 Verlof, huisvesting, sport en ontspanning

3.3.5 VERLOF, HUISVESTING, SPORT EN ONTSPANNING

366 Stukken betreffende behandeling van klachten over toestanden in de vrouwen-
mess in Batavia,
1946. 1 omslag

367 Maandverslagen van de Afdelingen Ontwikkeling, Sport en Ontspanning van de 
Koninklijke Marine te Makassar en Soerabaja,
1946-1949. 1 omslag

368 Stukken betreffende regeling van de huisvesting van Marine- en burgerpersoneel 
en hun gezinnen,
1946-1950. 1 pak

369 Circulaire betreffende kort verlof naar Europa van tot het Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger behorende militairen en gemilitariseerden en van burgerlijke 
overheidsdienaren bij ernstige ziekte of overlijden van gezinsleden in Europa, met 
geleidebrieven,
1947-1948. 1 omslag

370 Notulen van vergaderingen van de Centrale Huisvestingsraad te Batavia, met 
bijlagen en geleidebrieven,
1948. 1 omslag

371 Stukken betreffende voorschriften met betrekking tot het deelnemen van 
personeel van de Marine Vrouwen Afdeling aan feesten en partijtjes,
1948. 1 omslag
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372 Stukken betreffende behandeling van het concept reglement voor de Cantine 
Onderofficieren van de Koninklijke Marine in het Oosten,
1948-1949. 1 omslag

373 Stukken betreffende de organisatie en administratie van de Afdeling Ontwikkeling, 
Sport en Ontspanning,
1948-1949. 1 pak

374 Stukken betreffende het reorganiseren van de welzijnsverzorging, alsmede het 
oprichten van de Stichting Coördinatie Militaire Welzijnsverzorging Indonesië,
1948-1949. 1 omslag

375 Rapporten betreffende de regeling van verlof, passagieren en het gaan met 
permissie,
1948-1950. 1 omslag

376 Stukken betreffende de huisvestingsorganisatie Cheribon en Batavia,
1948-1950. 1 omslag

377 Stukken betreffende instemming met het voorstel tot het bouwen van semi 
permanente huisjes op het Adek-complex te Batavia,
1949. 1 omslag

378 Stukken betreffende onderzoek naar het beheer en gebruik van de Marinemesses 
Brunet en Victoria,
1949. 1 omslag

379 Stukken betreffende regeling tot inhouding van de kosten van huisvesting en 
voeding van verplegend en medisch hulppersoneel,
1950-1951. 1 omslag

3.3.6 Vervoer, verplaatsing en reisverslagen

3.3.6 VERVOER, VERPLAATSING EN REISVERSLAGEN

380 Rapport van het hoofd Foto en Film Unit Marine Voorlichtingsdienst Nederlands-
Indië over zijn reis naar Nederland, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

381-411 Reisverslagen van Hr.Ms. schepen en door het Ministerie van Oorlog gecharterde 
koopvaardijschepen van Nederland naar Indonesië en vv,
1946-1950. 30 omslagen en 1 pak
381 D.M.S. "Indrapoera"
382 Hr.Ms. "Banckert"
383 Hr.Ms. "Boeroe"
384 Hr.Ms. "Empire Brent"
385 Hr.Ms. "Tjerk Hiddes"
386 Hr.Ms. "Willem van der Zaan"
387 T.S.S. "Cyrenia"
388 ms. "Asturias"
389 ms. "Cheshire"
390 ms. "Goya"
391 ms. "Johan van Oldenbarneveldt"
392 ms. "Kota Baroe"
393 ms. "Kota Inten"
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394 ms. "Madoera"
395 ms. "New Australia"
396 ms. "Sibajak"
397 ms. "Sloterdijk"
398 ms. "Surriento"
399 ms. "Tabinta"
400 ms. "Tosari"
401 ms. "Willem Ruys"
402 ss. "Cameronia"
403 ss. "General C.H. Muir"
404 ss. "General Langfitt"
405 ss. "General Sturgis"
406 ss. "Grote Beer"
407 ss. "Nieuw Holland"
408 ss. "Pasteur"
409 ss. "Volendam"
410 ss. "Waterman", pak
411 ss. "Zuiderkruis"

412 Stukken betreffende het functioneren van de detachements commandant aan 
boord van het ms. "Johan van Oldenbarneveldt",
1947. 1 omslag

413 Stukken betreffende richtlijnen voor de organisatie van het thuisvarend transport 
van marinepersoneel,
1947. 1 omslag

414 Stukken betreffende wijziging van de evacuatiemogelijkheden naar Nederland,
1947-1948. 1 omslag

415 Richtlijnen voor het thuisvaren,
1947-1950. 1 omslag

416 Stukken betreffende regelingen met betrekking tot het vervoer van militairen en/of 
hun gezinnen alsmede hun bagage bij dienst-, overplaatsings- en verlofreizen,
1947-1950. 1 omslag

417 Staten met opgave van het bedienend personeel te Batavia, met geleidebrieven,
1948. 1 omslag

418 Stukken betreffende opgaven van het schrijverspersoneel,
1948. 1 omslag

419 Stukken betreffende regeling tot opname op de passagierslijst van thuisvarende tot
langdurige vrijheidsstraffen veroordeelde schepelingen,
1948. 1 omslag

420 Stukken betreffende regeling van ontvangst en transport van op Kemajoran 
arriverend marinepersoneel en hun gezinsleden,
1948. 1 omslag

421 Memorandum van de directeur Coördinatie Militair Vervoer betreffende het nemen 
van maatregelen van hygiënische aard aan boord van troepenschepen, met 
geleidebrief,
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1949. 1 omslag

422 Reisverslag van de Catalina vliegboot "P-206",
1950. 1 omslag

423 Verslag van de eerste vaartocht van de divisie mijnenvegers 9 met Hr.Ms. "Woendi" 
als moederschip, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

424 Stukken betreffende passagierslijsten van personeel van de Koninklijke Marine en 
hun gezinnen welke repatriëren met het ms. "Cheshire",
1950. 1 omslag

3.4 Onderscheidingen

3.4 ONDERSCHEIDINGEN

425 Stukken betreffende de instelling van een ereteken genaamd de 
Erkentelijkheidsmedaille,
1946. 1 omslag

426 Stukken betreffende de opheffing van de Commissie Militaire Onderscheidingen,
1946. 1 omslag

427 Stukken betreffende voordrachten voor onderscheidingen in verband met de 
toestand in Tjilatap in maart 1942,
1946. 1 omslag

428 Stukken betreffende wijziging van het besluit van 6 mei 1944 Stb. 34 inzake 
toekenning van onderscheidingen,
1946. 1 omslag

429 Stukken betreffende instelling en werkzaamheden van de Advies-Commissie 
Onderscheidingen Burgerpersoneel,
1946-1947. 1 omslag

430 Stukken betreffende het ontwerp nieuw besluit Oorlogsherinneringskruis,
1947. 1 omslag

431 Stukken betreffende instelling van de Commissie "De Ruyter-medaille" met als taak 
het geven van advies in het toekennen,
1947. 1 omslag

432 Stukken betreffende de instelling van het ereteken Orde en Vrede,
1948. 1 omslag

433 Stukken betreffende instelling en benoeming van leden van de 
interdepartementale Commissie "Verzetster Oost-Azië 1942-1945",
1949. 1 omslag

434 Stukken betreffende benoeming van de leden van de Commissie Mobilisatie 
Oorlogskruis alsmede regeling en voordracht tot het dragen van het oorlogskruis,
1949-1950. 1 omslag
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3.5 Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen

3.5 PENSIOENEN, WACHTGELDEN EN UITKERINGEN

435 Register van gepensioneerde Europese schepelingen 1947 - 1950, met brievenboek 
ingekomen en uitgaande stukken van het Bureau Pensioenen,
1947-1950. 1 stuk

436 Stukken betreffende toekenning aan overheidsdienaren van non-
activiteitstractement bij bevrijding uit Indonesische internering van ex-Japanse 
geïnterneerden,
1947-1950. 1 omslag

437 Stukken betreffende regeling van steun aan marinepersoneel en hun nagelaten 
betrekkingen in Indonesië,
1949-1950. 1 omslag

3.6 Salaris, bezoldiging en traktementen

3.6 SALARIS, BEZOLDIGING EN TRAKTEMENTEN

438 Stukken betreffende behandeling van een verzoekschrift van 85 echtgenoten van 
sergeanten Koninklijke Marine Reserve te Soerabaja om verbetering van de 
salarisregeling,
1947-1948. 1 omslag

439 Stukken betreffende regeling van de gezinsonkosten toelage op delegaties alsmede
wijziging van de regelingen buitenlandse delegaties en van dienstreizen naar het 
buitenland,
1947-1949. 1 omslag

440 Stukken betreffende bezoldiging van burgerpersoneel,
1947-1950. 1 omslag

441 Stukken betreffende regeling tot overmaking van spaargelden voor kortverbanders,
1951. 1 omslag
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4 MATERIËLE ZAKEN

4 MATERIËLE ZAKEN
4.1 Materieel

4.1 MATERIEEL
4.1.1 Algemeen

4.1.1 ALGEMEEN
4.1.1.1 Organisatie en regelgeving

4.1.1.1 ORGANISATIE EN REGELGEVING

442 Stukken betreffende voorschriften voor de Technische Dienst,
1947-1950. 1 pak

443 Bekendmakingen inzake voorschriften met betrekking tot het verrichten van 
reparaties aan particuliere eigendommen,
1948. 1 omslag

444 Stukken betreffende de exploitatie van de Marine bakkerij te Soerabaja,
1948-1949. 1 omslag

445 Stukken betreffende richtlijnen ten behoeve van het samenstellen van een legger-
inventaris,
1948-1949. 1 pak

446 Stukken betreffende richtlijnen voor het opstellen van en opgaven van de 
oorlogsschadeclaim op Japan,
1948-1949. 1 omslag

447 Voorschriften van het Leger Technische Dienst,
1949. 1 omslag

448 Stukken betreffende regeling van de berichtgeving over toegebrachte schade ten 
gevolge van de tweede politionele actie,
1949. 1 omslag

449 Stukken betreffende behandeling van verzoeken om schadevergoeding wegens 
geleden schade bij bezettingsacties,
1949-1950. 1 omslag

450 Stukken betreffende voorstel tot regeling van behandeling van schadeverhaal 
waarvan betrokkenen zich in Nederland bevinden,
1949-1950. 1 omslag

4.1.1.2 Voorraadvorming en materieelbeheer

4.1.1.2 VOORRAADVORMING EN MATERIEELBEHEER

451 Stukken betreffende het beheer van goederen op Morotai, hulpsteunpunt van de 
Koninklijke Marine,
1946. 1 omslag

452 Stukken betreffende overname van eigendommen van de Sabang Maatschappij,
1947-1948. 1 omslag

453 Stukken betreffende onderzoek naar het bestand en staat van de duikersuitrusting 
in Nederlands-Indië,
1947-1949. 1 omslag
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454 Stukken betreffende voorschriften met betrekking tot het beheer van detail- en 
magazijnartikelen aan boord van Hr.Ms. schepen en inrichtingen,
1947-1949. 1 pak

455 Stukken betreffende de toestand van het materieel bij de Amfibisch Technische 
Dienst in het Oosten,
1948-1949. 1 omslag

456 Stukken betreffende opgaven van het kleine materieel van de Koninklijke Marine,
1948-1949. 1 omslag

457 Stukken betreffende het gebruik van overtollig materieel,
1949. 1 omslag

458 Stukken betreffende het gebruik van smeermiddelen en brandstoffen,
1949. 1 omslag

459 Stukken betreffende regeling van het beheer van de specifieke magazijnen van het 
Marine Etablissement,
1950. 1 omslag

4.1.1.3 Inventaris en inrichting walinrichtingen

4.1.1.3 INVENTARIS EN INRICHTING WALINRICHTINGEN

460 Stukken betreffende bevindingen van de Commissie van onderzoek inzake de 
noodzakelijkheid van de uitbreiding van de outillage te Belawan en Sabang,
1949. 1 omslag

461 Stukken betreffende inventarisatie van het paviljoen van de Marine Kazerne 
Kruiserkade,
1949. 1 omslag

462 Stukken betreffende instelling van een Inventarisatie Commissie voor het 
inventariseren en samenstellen van legger-inventarissen en het verstrekken van 
detailbladen aan alle walinrichtingen,
1949-1950. 1 omslag

463 Proces-verbaal van afwikkeling van de administratie met betrekking tot de 
liquidatie van de Algemene Magazijnen en het Bureau van de voormalige 
kwartiermeester, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

4.1.1.4 (Teruggave) buitgemaakt materieel

4.1.1.4 (TERUGGAVE) BUITGEMAAKT MATERIEEL

464 Stukken betreffende inbeslagname, gebruik en teruggave van materialen, 
voertuigen en schepen die eigendom zijn van India en door de politionele acties in 
Nederlandse handen zijn gekomen,
1947-1949. 1 omslag

465 Stukken betreffende het gebruik van op Japan buitgemaakte materialen,
1948. 1 omslag

466 Stukken betreffende het vraagstuk of een op een buitgemaakte Duitse 
onderzeeboot-mijnenlegger aangetroffen getijvoorspelmachine als "warlike 
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material" is te beschouwen,
1948-1949. 1 omslag

467 Staten met opgaven van in bezit en gebruik zijnde ex-Japanse goederen,
1948-1949. 1 omslag

468 Stukken betreffende toewijzing aan de Koninklijke Marine van verbeurd verklaarde 
goederen,
1948-1949. 1 omslag

4.1.1.5 Brandweer en beveiliging

4.1.1.5 BRANDWEER EN BEVEILIGING

469 Beschikking van de commandant der Marine te Soerabaja betreffende een 
aanvullende instructie voor de hoofdbrandmeester Marine Etablissement, met 
geleidebrief,
1949. 1 omslag

470 Stukken betreffende brandbestrijding en -beveiliging bij marineonderdelen,
1949. 1 omslag

471 Brandweerrapporten betreffende de brandveiligheid van de maritieme inrichtingen 
over de maanden oktober - december 1949,
1950. 1 omslag

472 Journaal van de werkzaamheden van de wacht van de Marine Kazerne Weltevreden
over 1946 - 1947, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

4.1.2 Schepen en scheepvaart

4.1.2 SCHEPEN EN SCHEEPVAART
4.1.2.1 Algemeen

4.1.2.1 ALGEMEEN

473 Stukken betreffende onderzoek naar de oorzaken, welke geleid hebben tot het 
zinken van de sleepboot "Teddy",
1946-1948. 1 omslag

474 Stukken betreffende het gebruik van de coaster "Helvetia",
1947-1948. 1 omslag

475 Stukken betreffende de sleepboot situatie op het Marine Etablissement Soerabaja,
1947-1949. 1 omslag

476-486 Technische gegevens van Hr.Ms. schepen,
1947-1950. 11 omslagen
476 Hr.Ms. "Abraham Crijnssens"
477 Hr.Ms. "Banckert"
478 Hr.Ms. "Beatrix"
479 Hr.Ms. "Duiveland"
480 Hr.Ms. "Jan van Brakel"
481 Hr.Ms. "Jan van Gelder"
482 Hr.Ms. "Overflakkee"
483 Hr.Ms. "Pieter Florisz"
484 Hr.Ms. "Schokland"
485 Hr.Ms. "Ternate"
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486 Hr.Ms. "Woendi"

487 Stukken betreffende het aanbrengen van uniforme wandborden aan boord van 
Hr.Ms. schepen voor het verkrijgen van gevechtsinformatie,
1948-1949. 1 omslag

488 Stukken betreffende het bepalen van eigendom en voorbereiden van maatregelen 
voor het gebruik van op het Marine Etablissement te Soerabaja achtergebleven 
rompen van motorboten,
1948-1949. 1 omslag

489 Stukken betreffende voorschriften voor het sluiten van waterdichte sluitingen ten 
behoeve van het Detail Scheepsbeveiliging,
1948-1949. 1 omslag

490 Aanvullingsbladen op het naamseinboek,
1948-1950. 1 omslag

491-493 Stukken betreffende de overgave en/of overname van schepen,
1948-1950. 3 pakken
491 1948
492 1949
493 1950

Bevat ook foto's

494 Stukken betreffende voorschriften met betrekking tot de behandeling van 
drinkwater aan boord van Hr.Ms. schepen,
1948-1950. 1 omslag

495 Stukken betreffende maatregelen tegen diefstal aan boord van schepen tijdens 
verblijf in havens,
1949. 1 omslag

496 Stukken betreffende onderzoek naar het eigendom van de ijzeren laadprauw "DDM 
261" te Tjilatjap,
1949. 1 omslag

497 Stukken betreffende opgaven van bijboten welke geschikt zijn ter ondersteuning 
van de Koninklijke Marine in Indonesië,
1949. 1 omslag

498 Stukken betreffende regeling van de brandstofvoorziening van Hr.Ms. schepen te 
Sabang,
1949. 1 omslag

499 Stukken betreffende de brand op en de afschrijving van Hr.Ms. "Dolfijn" van de 
Marine Luchtvaartdienst Opsporings- en Reddingsdienst,
1949-1950. 1 omslag
Met foto's

500 Stukken betreffende het gebruik van stookolie aan boord van schepen,
1950. 1 omslag
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4.1.2.2 Schepen

4.1.2.2 SCHEPEN
4.1.2.2.1 Torpedobootjagers

4.1.2.2.1 Torpedobootjagers

501 Stukken betreffende onderzoek naar het gebruik en onderhoud van "Unifoxers" aan
boord van torpedobootjagers,
1948-1949. 1 omslag

502 Stukken betreffende onderzoek naar het meest geschikte materiaal ter vervanging 
van de vloerbedekking aan boord van Hr.Ms. torpedobootjagers,
1948-1949. 1 omslag

503 Stukken betreffende het vaststellen van de samenstelling en uitrusting van het 
landings-detachement van torpedojagers,
1949. 1 omslag

504 Stukken betreffende verbindingsmogelijkheden aan boord van torpedobootjagers,
1949-1950. 1 omslag

4.1.2.2.2 Patrouillevaartuigen

4.1.2.2.2 Patrouillevaartuigen

505 Stukken betreffende het aanbrengen van betere ankers en van een bescherming 
voor de mitrailleur bemanning aan boord van patrouille vaartuigen,
1947-1949. 1 omslag

506 Stukken betreffende het overdragen van Hr.Ms. "Morotai" van het Marine 
Etablissement te Soerabaja aan het Departement van Scheepvaart,
1948. 1 omslag

507 Stukken betreffende het onderhoudsschema van Higgings patrouilleboten,
1948-1949. 1 omslag

4.1.2.2.3 Mijnenvegers

4.1.2.2.3 Mijnenvegers

508 Stukken betreffende de onderhoudsstaat van de mijnenveegflottielje,
1947. 1 omslag

509 Verslag van een stabiliteitsproef en een algemeen plan van de Hr.Ms. "Pieter 
Florisz",
1949. 1 omslag

510 Stukken betreffende het vervangen van mijnenvegers door houten motorkotters-
mijnenvegers,
1949-1950. 1 omslag

4.1.2.2.4 Landingsvaartuigen

4.1.2.2.4 Landingsvaartuigen

511 Stukken betreffende de huur en de verrichtingen van Hr.Ms. "Woendi",
1947-1950. 1 omslag

512 Stukken betreffende overdracht van landingsvaartuigen aan het Ministerie van 
Verkeer, Energie en Mijnwezen,
1949. 1 omslag
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513 Proces-verbaal van overname van de Dienst Conservatie Marine Etablissement 
Soerabaja van Hr.Ms. "LT 101", met geleidebrief,
1949. 1 omslag

514 Stukken betreffende verbouwingen verricht aan landingsvaartuigen,
1949. 1 omslag

4.1.2.2.5 Sleepboten

4.1.2.2.5 Sleepboten

515 Stukken betreffende vordering in bezit van de sleepboten "Kraus" en "Pief" door de 
Koninklijke Marine,
1949. 1 omslag

516 Stukken betreffende het aankopen, repareren, verbouwen en uitdienststellen van 
Hr.Ms. "Triton",
1949-1950. 1 omslag

4.1.2.2.6 Ombouw

4.1.2.2.6 Ombouw

517 Stukken betreffende de ombouw van het ex-Japanse ss. "Gyosei Maru" tot Hr.Ms. 
opnemingsvaartuig "Luymes",
1946-1948. 1 pak

518 Stukken betreffende de ombouw van twee olieprauwen tot waterprauwen op het 
Marine Etablissement te Soerabaja,
1948-1949. 1 omslag

519 Stukken betreffende de ombouw van harbour defence motor launches, Hr.Ms. RO-
serie, tot ondiepwater mijnenvegers,
1948-1950. 1 omslag

4.1.2.2.7 Onderhoud, reparatie en faciliteiten

4.1.2.2.7 Onderhoud, reparatie en faciliteiten

520-559 Stukken betreffende het inspecteren, onderhouden en repareren van schepen,
1946-1950. 30 omslagen en 10 pakken
520 Admiraalssloep "Juliana"
521 Bommenlaadboot "RA 152"
522 Fs. "Smeroe"
523 GSS. "LEO"
524 Hr.Ms. "Abraham Crijnssen"
525 Hr.Ms. "Abraham van der Hulst"
526 Hr.Ms. "Aer Mas"
527 Hr.Ms. "Ambon", pak
528 Hr.Ms. "Banckert"
529 Hr.Ms. "Banda", pak
530 Hr.Ms. "Batjan"
531 Hr.Ms. "Boeroe", pak
532 Hr.Ms. "Ceram"
533 Hr.Ms. "Evertsen", pak
534 Hr.Ms. "IJsselmonde"
535 Hr.Ms. "IJsvogel"
536 Hr.Ms. "Jan van Brakel", pak
537 Hr.Ms. "Jan van Galen", pak
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538 Hr.Ms. "Jan van Gelder"
539 Hr.Ms. "Kortenaer", pak
540 Hr.Ms. "LST 2"
541 Hr.Ms. "LT"-schepen
542 Hr.Ms. "Lex"
543 Hr.Ms. "Margriet"
544 Hr.Ms. "Merbaboe"
545 Hr.Ms. "Morotai"
546 Hr.Ms. "Overflakkee"
547 Hr.Ms. "Pieter Florisz"
548 Hr.Ms. "RP"-schepen
549 Hr.Ms. "Rindjani"
550 Hr.Ms. "Schokland"
551 Hr.Ms. "Slamat"
552 Hr.Ms. "Ternate", pak
553 Hr.Ms. "Tidore", pak
554 Hr.Ms. "Tjerk Hiddes", pak
555 Hr.Ms. "Triton"
556 Hr.Ms. "Vlieland"
557 Hr.Ms. FMS. "Hans Fuhri"
558 ms. "RC 120"
559 ms. "Zuiderkruis"

560 Stukken betreffende vaststelling van de tarieven voor de droogdokken Juliana en 
van het Marine Etablissement Soerabaja,
1947-1950. 1 omslag

561 Stukken betreffende de capaciteit van het Marine Etablissement Soerabaja,
1948. 1 omslag

562 Stukken betreffende het gebruik van malthoid en adfast voor het onderhoud van 
schepen,
1948. 1 omslag

563 Stukken betreffende de staat van onderhoud van motorsloepen,
1948-1949. 1 omslag

564 Stukken betreffende regeling voor het samenstellen en indienen van 
reparatielijsten voor en van lijsten "Voorstellen Wijziging" van schepen,
1948-1949. 1 omslag

4.1.2.3 Scheepsinventaris

4.1.2.3 SCHEEPSINVENTARIS

565 Stukken betreffende vaststelling van de legger-inventarissen voor Hr.Ms. 
mijnenvegers en landingsvaartuigen,
1948-1950. 1 omslag

566 Staat met opgave van gegevens over de motorsloep "M 94", met geleidebrief,
1949. 1 omslag

567 Stukken betreffende regeling van de standaard uitrusting van reddingsvlotten,
1949-1950. 1 omslag

568 Stukken betreffende voorschriften voor en controle op opberging van 
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levensmiddelen en inventarisgoederen aan boord van Hr.Ms. schepen,
1949-1950. 1 omslag

4.1.3 Onderzeedienst en onderzeebootbestrijding

4.1.3 ONDERZEEDIENST EN ONDERZEEBOOTBESTRIJDING

569 Maandverslagen en korte overzichten van de Onderzeeboot Bestrijdings 
Werkplaats Soerabaja,
1949. 1 omslag

570 Maandverslagen van de onderzeeboot bestrijdingswerkplaats Soerabaja, met 
geleidebrieven,
1949. 1 omslag

571 Stukken betreffende informatie over de Duitse Mark XXI onderzeeboot,
1949. 1 omslag

4.1.4 Mijnen en mijnenveegdienst

4.1.4 MIJNEN EN MIJNENVEEGDIENST

572 Maandrapport van de Mijnenveegdienst over de maand juni betreffende de 
materiële toestand van de mijnenvegers,
1948. 1 stuk

573 Rapporten betreffende de gehouden proefnemingen met het L.A.A.-tuig voor 
ondiep water mijnenvegers, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

574 Stukken betreffende de gevolgen voor het materieel van een gehouden 
veegpatrouille van de stoommijnenvegers Hr.Ms. "Jan van Gelder", "Abraham van 
der Hulst" en "Pieter Florisz",
1949. 1 omslag

575 Circulaire van de vlagofficier betreffende voorschriften met betrekking tot 
correspondentie inzake werktuiglijke installaties van Hr.Ms. mijnenvegers in 
Indonesië, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

4.1.5 Vliegtuigen en luchtvaart(dienst)

4.1.5 VLIEGTUIGEN EN LUCHTVAART(DIENST)
4.1.5.1 Algemeen

4.1.5.1 ALGEMEEN

576 Stukken betreffende de materiële voorzieningen van de Marine Luchtvaartdienst in 
het Oosten,
1946. 1 omslag

577 Stukken betreffende de bruikleen van het vliegtuigdok Palembang,
1947-1948. 1 omslag

578 Lijst met opgave van de wapens aan boord van de Filippijnse Catalina "PIC 224", 
met geleidebrieven,
1948. 1 omslag

579 Stukken betreffende de in- en uitvoer van goederen door de lucht ten behoeve van 
de Koninklijke Marine,
1948-1949. 1 omslag
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580 Stukken betreffende opgaven van voorraden munitie bij de Marine 
Luchtvaartdienst,
1948-1949. 1 omslag

581 Stukken betreffende het vaststellen, aanpassen en uitvoeren van de jaareis 
benodigdheden over 1948 en 1949 van de Marine Luchtvaartdienst in Nederlands-
Indië,
1948-1950. 1 omslag

582 Handleiding voor een raketaanval met vliegtuigen, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

583 Voorschriften voor aanvliegrichtingen en -hoogten bij nadering van eigen schepen 
of verbanden van schepen, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

584 Stukken betreffende de inventaris opgave van het 860ste squadron Marine 
Luchtvaartdienst,
1949. 1 omslag

585 Stukken betreffende taak en werkwijze van de onderhoudsinrichtingen van de 
Marine Luchtvaartdienst in Nederlands-Indië,
1949. 1 pak

586 Stukken betreffende het goedkeuren van de overdracht van het Catalina 
amfibievliegtuig RI 106 door de Koninklijke Marine aan de luchtmacht van de 
Verenigde Staten van Indonesië,
1950. 1 omslag

4.1.5.2 Vliegterreinen

4.1.5.2 VLIEGTERREINEN

587 Stukken betreffende werkzaamheden ter uitbreiding en beveiliging van het 
vliegveld Perak te Soerabaja,
1947-1948. 1 omslag

588 Stukken betreffende het goedkeuren van de aanleg van telefoonkabels tussen 
Marine Vliegkamp Morokrembangan en Vliegveld Perak,
1948-1948. 1 omslag

589 Stukken betreffende de overgave van de vliegbasis Tasoeka aan het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger,
1948-1949. 1 omslag

590 Rapport betreffende inspectie van de inventaris-administratie van het Marine 
Vliegkamp Tandjoeng Priok, met bijlage en geleidebrief,
1949. 1 omslag

591 Stukken betreffende de aanschaf van twee benzinelaadboten bestemd voor het 
Marine Vliegkamp Morokrembangan,
1949. 1 omslag

592 Stukken betreffende het aanbrengen van diverse verbeteringen op het Marine 
Vliegkamp Tandjoeng Priok,
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1949. 1 omslag

593 Maandrapporten van de Transportdienst van het Marine Vliegkamp 
Morokrembangan, met bijlagen,
1949-1950. 1 omslag

594 Stukken betreffende de invoering van een detailsysteem voor de 
materieelsadministratie bij de marinevliegkampen,
1949-1950. 1 omslag

595 Stukken betreffende overdracht van het beheer en de exploitatie van het vliegveld 
"Perak" aan het Ministerie van Verkeer, Energie en Openbare Werken te Djakarta,
1950. 1 omslag

4.1.6 Wapens en artillerie

4.1.6 WAPENS EN ARTILLERIE

596 Stukken betreffende de aanschaf van schilden voor de Bofors 40mm., 3,7 cm. 
kanons en de Oerlikonmitrailleur,
1947-1948. 1 omslag

597 Stukken betreffende de begrenzing van Bofors mitrailleurs op korvetten,
1947-1949. 1 omslag

598 Stukken betreffende de bewapening van schepen, inrichtingen en Catalina amfibie 
vliegboten,
1947-1950. 1 pak

599 Beschikking van de commandant der Zeemacht in het Oosten van 6 april 1949 
betreffende wijziging holster t/pistool v/9mm. no. 5 s.aut.,
1948-1949. 1 omslag

600 Stukken betreffende opslag en verscheping van wapens en munitie vanuit Australië,
1948-1950. 1 omslag

601 Stukken betreffende voorschriften voor het beheer en gebruik van artillerie 
materieel,
1948-1950. 1 omslag

602 Stukken betreffende de uitbreiding van de bewapening van Belawan,
1949. 1 omslag

603 Jaarrapporten betreffende de artillerie,
1949-1950. 1 omslag

604 Stukken betreffende de bewapening van de Amfibie Technische Dienst Oosten,
1949-1950. 1 omslag

605 Stukken betreffende richtlijnen voor het gewapend repatriëren van marine 
personeel,
1949-1950. 1 omslag

606 Stukken betreffende de opneming van jachtgeweren in detail Artillerie Belawan,
1950. 1 omslag
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607 Stukken betreffende de overgave van wapens en munitie aan de Angkatan Laoet 
Republik Indonesia Serikat,
1950. 1 omslag

4.1.7 Munitie en ernstvuurwerk

4.1.7 MUNITIE EN ERNSTVUURWERK

608 Mutatiestaten met opgaven van voorraden munitie, bommen en vuurwerken,
1947-1950. 1 pak

609 Stukken betreffende het demonteren en hergebruiken van Japanse dieptebommen,
1948-1949. 1 omslag

610 Stukken betreffende voorschriften ten aanzien van vervoer, stuwing en verlading 
van ammunitie en ontplofbare stoffen,
1948-1949. 1 omslag

611 Proces-verbaal opgemaakt naar aanleiding van een explosie van dump-munitie op 
de steiger van de pyrotechnische werkplaats van het Marine Etablissement 
Soerabaja, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

612 Proces-verbaal van een dodelijk ongeval tijdens een oefening op 20 september 
1949 door mariniers met een 50mm. Japanse mortiergranaat,
1949. 1 omslag

613 Jaarverslagen van de werkzaamheden van de Torpedo Atelier Soerabaja,
1950. 1 omslag

4.1.8 Sein en communicatiemiddelen, elektrotechniek en radar

4.1.8 SEIN EN COMMUNICATIEMIDDELEN, ELEKTROTECHNIEK EN RADAR

614 Stukken betreffende de overdracht van Japanse zenders aan de A-divisie,
1947-1948. 1 omslag

615 Rapport betreffende de omroepsituatie te Soerabaja, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

616 Stukken betreffende de aanleg van een telexverbinding tussen de 
verbindingsbureaus Marine Vliegkamp Morokrembangan en Maritiem 
Commandement Soerabaja,
1948. 1 omslag

617 Rapport van ir. K.A. Woldringh en luitenant ter zee W.J. Kramer betreffende hun 
dienstreis naar Batavia ter regeling van de elektriciteitsvoorziening aan het 
radiostation, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

618 Maandverslagen van de Radarwerkplaats Soerabaja over de periode november 
1948 - oktober 1949, 1948-1949.

1 omslag

619 Maandverslagen van de Radiowerkplaats Soerabaja over september 1948 - 
november 1949,
1948-1950. 1 omslag
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620 Stukken betreffende het uitbreiden van de elektrische zend- en 
ontvangstapparatuur van het radiostation Belawan,
1948-1950. 1 omslag

621 Stukken betreffende standaardisering van het radiomaterieel,
1948-1951. 1 omslag

622 Aanvullingsbladen nrs. 2 en 3 op Verbindingsplan Oosten nr. 6, met 
distributielijsten,
1949. 1 omslag

623 Maandverslagen van de Elektrotechnische Afdeling te Soerabaja, met 
geleidebrieven,
1949. 1 omslag

624 Stukken betreffende voorzieningen ten behoeve van een betere bewaking van het 
Marine Radiostation Goenoeng-Sahari te Batavia,
1949. 1 omslag

625 Handleiding seinen en manoeuvreren, met geleidebrief en bijlagen,
1949-1950. 1 omslag

626 Stukken betreffende het verplaatsen en uitbreiden van het radio zend- en 
ontvangstation vanaf Wonokitri naar de Helfrich Boulevard te Soerabaja,
1949-1950. 1 omslag

4.1.9 Transport(middelen) en voertuigen

4.1.9 TRANSPORT(MIDDELEN) EN VOERTUIGEN

627 Stukken betreffende de aansprakelijkheid van stoomvaartmaatschappijen voor 
optredende manco's bij verscheping,
1947-1948. 1 omslag

628 Stukken betreffende de reorganisatie van het Marine Wegtransport Soerabaja,
1947-1948. 1 omslag

629 Jaarverslag van het Motortransport Bataljon van de Mariniersbrigade, met 
geleidebrief,
1948. 1 omslag

630 Bekendmaking no. 13/1949 betreffende de samenvoeging van de 
transportbedrijven Marine Kazerne Kruiserkade en Marine Kazerne Oedjoeng tot 
Transportdienst Marine Kazerne Oedjoeng, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

631 Sterkte- en mutatiestaat, staten verbruiksmateriaal en reparaties motorvoertuigen 
Transportdienst Marine Etablissement Soerabaja over december 1948, met 
geleidebrieven,
1949. 1 omslag

632 Stukken betreffende de aanschaf van tractoren ten behoeve van het Marine 
Etablissement Soerabaja,
1949. 1 omslag
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633 Stukken betreffende de afkeuring van motorvoertuigen,
1949. 1 omslag

634 Brief van het Bureau Goederen Vervoer betreffende het tekort aan personeel, met 
geleidebrief,
1949. 1 omslag

635 Maandverslagen van de transportdiensten en sterkte-staten van wagenparken,
1949-1950. 1 omslag

636 Staten betreffende het aanwezige wegtransportmaterieel bij de Marine,
1949-1950. 1 omslag

637 Stukken betreffende de aanschaf van nieuw rijdend materieel en de staat van 
onderhoud van aanwezig materieel alsmede opgave van afgekeurde 
motorvoertuigen,
1949-1950. 1 omslag

638 Staten met opgave van gegevens over wegtransportmiddelen van het Marine 
Hospitaal Soerabaja,
1949-1950. 1 omslag

639 Staten met opgaven van wegtransportmiddelen bij de Koninklijke Marine,
1949-1950. 1 omslag

640 Stukken betreffende vaststelling van onderscheidingsborden en vlaggen op 
marinemotorvoertuigen,
1949-1950. 1 omslag

641 Processen verbaal van overgave en overname van motorvoertuigen van de 
Koninklijke Marine aan de Republik Indonesia,
1950. 1 omslag

642 Stukken betreffende de verscheping van goederen en wapens door het ms. 
"Rempang" en het ms. "Johan van Oldebarneveldt",
1950. 1 omslag

643 Stukken betreffende onderzoeken van diefstal met geweld van auto's van de 
Koninklijke Marine,
1950. 1 omslag

4.2 Gebouwen, werken en terreinen

4.2 GEBOUWEN, WERKEN EN TERREINEN

644 Stukken betreffende het ontruimen en eventueel teruggeven van opslagplaatsen, 
magazijnen e.d. (goedangs) aan de rechtmatige eigenaars,
1946-1950. 1 pak

645-647 Stukken betreffende nieuw-, verbouw en onderhoud alsmede de huur van 
gebouwen en installaties,
1946-1950. 3 pakken
645 1946 - 1948
646 1949
647 1950
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648 Stukken betreffende overname van de Amerikaanse basis te Woendi, alsmede de 
liquidatie en verdeling van het materieel van de basis,
1946-1950. 1 pak

649 Correspondentie met de Koninklijk Pakketvaart Maatschappij inzake het gebruik 
van percelen door de Marine te Tandjong Priok,
1947. 1 omslag

650 Stukken betreffende onderzoek naar de toestand van de gebouwen, opslagplaatsen
en van het terrein van de Pyrotechnische Werkplaats Madoera en Kampement 
Malang, met tekeningen,
1947. 1 omslag

651 Stukken betreffende de aanleg, het gebruik en onderhoud van het sportterrein te 
Malang,
1947-1948. 1 omslag

652 Stukken betreffende de afscheep van goederen naar aanleiding van de liquidatie 
van het eiland Mios Woendi,
1947-1948. 1 omslag

653 Stukken betreffende de kosten van rehabilitatie van door de Koninklijke Marine 
geoccupeerde woningen,
1947-1949. 1 pak

654 Stukken betreffende opgaven van verschuldigde huren van de door de Koninklijke 
Marine in gebruik genomen gebouwen en woningen alsmede opgaven van door de 
Mariniersbrigade te ontruimen percelen,
1947-1949. 1 omslag

655 Stukken betreffende de bouwwerkzaamheden van het Marine Verlofcentrum 
Malino,
1947-1950. 1 pak

656 Stukken betreffende legering van marinepersoneel te Belawan en het plegen van 
bouwkundige voorzieningen,
1948-1949. 1 omslag

657 Stukken betreffende teruggave van het zogenaamde Ciba-complex te Makassar 
aan de president van Oost-Indonesië,
1948-1949. 1 omslag

658 Stukken betreffende waardebepaling en eventuele aankoop van onroerende 
goederen in gebruik bij de Koninklijke Marine in verband met de toekomstige 
onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Indonesië,
1948-1949. 1 omslag

659 Stukken betreffende het legeringsplan voor de Marine Vrouwen Afdeling in de 
Marine Kazerne Oedjoeng,
1949. 1 omslag

660 Stukken betreffende instemming met de uitbreiding van de Rooms Katholieke kerk 
op Pasiran,
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1949. 1 omslag

661 Stukken betreffende het gebruik van het gebouw van de Kinder Vakantie Kolonie in 
Malino,
1949-1950. 1 omslag

662 Stukken betreffende de overgave en/of overname van gebouwen en terreinen,
1950. 1 pak

663 Stukken betreffende overdracht van het Marine Verlof Centrum te Malino aan de 
Zeemacht van de Verenigde Staten van Indonesië,
1950. 1 omslag
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5 INTENDANT ZEEMACHT

5 INTENDANT ZEEMACHT
5.1 Intendance

5.1 INTENDANCE
5.1.1 Algemeen

5.1.1 ALGEMEEN

664 Stukken betreffende het vaststellen van een programma voor de viering van het 
regeringsjubileum van de Koningin,
1948. 1 omslag

665 Stukken betreffende de aankoop van kransen voor oorlogsslachtoffers door de 
havenmeester te Ambon,
1948-1949. 1 omslag

666 Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen de zwarte handel,
1948-1949. 1 omslag

667 Stukken betreffende regeling tot verzekering tegen vliegrisico's,
1948-1949. 1 omslag

668 Stukken betreffende maatregelen ten aanzien van de Administratieve Dienst en 
kantine aangelegenheden wegens de terugtrekking van de Koninklijke Marine,
1950. 1 omslag

669 Stukken betreffende onderzoek naar samenwerking tussen het Darmo ziekenhuis 
en het Marine Hospitaal Soerabaja in het kader van de overdracht van het Marine 
Hospitaal,
1950. 1 omslag

670 Stukken betreffende regeling van de detachering van Federale Schependienst 
personeel aan boord van Hr.Ms. "Jan van Brakel",
1950. 1 omslag

5.1.2 Kantines en toko's

5.1.2 KANTINES EN TOKO'S

671 Stukken betreffende richtlijnen voor en het instellen, beheren en opheffen van 
toko's en kantines,
1947-1950. 1 pak

672 Stukken betreffende de oprichting en taak van de stichting Marcandi, opvolger van 
het Centraal Inkoop Bureau,
1950. 1 omslag

5.1.3 Huisvesting

5.1.3 HUISVESTING

673 Stukken betreffende een regeling voor het beschikbaar stellen van kamers in het 
Staatshotel te Makassar ten behoeve van de Koninklijke Marine alsmede uitvoering 
en controle op de uitvoering van de regeling,
1948-1950. 1 omslag

674 Stukken betreffende het sluiten van exploitatie-overeenkomsten met de hotels 
Brantas en Brunet te Soerabaja voor het huisvesten van marine-gezinnen,
1948-1950. 1 omslag
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5.1.4 Voeding en levensmiddelen

5.1.4 VOEDING EN LEVENSMIDDELEN

675 Stukken betreffende het verstrekken van voedings- en genotsmiddelen aan 
marinepersoneel en hun gezinnen,
1947-1949. 1 pak

676 Stukken betreffende het voedingstarief 1948 en de ramingen van benodigde 
levensmiddelen voor 1948, 1949 en 1950,
1947-1949. 1 omslag

677 Stukken betreffende het bouwen van een bakkerij en het in gebruik nemen van een 
veldbakkerij ten behoeve van de Koninklijke Marine op het Marine Etablissement 
Soerabaja,
1947-1950. 1 omslag

678 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van het reglement op de Dienst der 
Voeding in Nederlands-Indië,
1947-1950. 1 omslag

679 Stukken betreffende maatregelen ter beteugeling van speculatie in rijst door 
handelaren,
1948. 1 omslag

680 Stukken betreffende onderzoek naar aanleiding van klachten van het Chinese 
Consulaat te Medan wegens het inbeslag nemen van varkens tijdens 
patrouillevaarten door Hr.Ms. "Jan van Brakel" en Hr.Ms. "Van Galen",
1948-1949. 1 omslag

681 Rapporten en processen-verbaal betreffende de hoedanigheid en conservatie van 
levensmiddelen aan boord van Hr.Ms. schepen en bij de marine instellingen,
1948-1950. 1 omslag

682 Stukken betreffende het treffen van maatregelen ter verstrekking van extra melk 
aan mensen die regelmatig in aanraking komen met dampen of verbindingen van 
zware metalen,
1948-1950. 1 omslag

683 Stukken betreffende proefnemingen met blikconserven of zogenaamde zeekost,
1948-1950. 1 omslag

684 Proces-verbaal met opgave van aanwezige voorraden in Belawan op 1 februari 
1949,
1949. 1 omslag

685 Stukken betreffende opheffing van de administratieve rol Mariniers Oosten en het 
Commandement Maritieme Middelen Belawan,
1950. 1 omslag

5.1.5 Kleding en uitrusting

5.1.5 KLEDING EN UITRUSTING

686 Stukken betreffende het beheer, opslag en uitgifte van kleding, levensmiddelen en 
uitrusting bij de Mariniersbrigade,
1947-1948. 1 omslag
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687 Stukken betreffende regeling van de samenstelling en verstrekking van een 
tropenuitrusting voor mariniers,
1948. 1 omslag

688 Stukken betreffende kleding en uitrusting,
1948-1950. 1 omslag

5.2 Administratie

5.2 ADMINISTRATIE
5.2.1 Financiële zaken

5.2.1 FINANCIËLE ZAKEN

689 Stukken betreffende het verlenen van vergunning aan de Nederlandsche Handel 
Maatschappij N.V. tot het verrichten van bankzaken in Nederlands-Indië,
1946-1949. 1 omslag

690 Stukken betreffende het machtigen van de intendant der Admiraliteits Dienst tot 
het beheren van rijksgelden,
1947. 1 omslag

691 Stukken betreffende het uitoefenen van toezicht en controle op het beheer en de 
uitgave van vreemde valuta in Nederlands-Indië en Australië,
1947-1948. 1 omslag

692 Stukken betreffende heffing van overgangs-, personele- en loonbelasting van 
marinepersoneel in Nederlands-Indië,
1947-1949. 1 omslag

693 Stukken betreffende het verstrekken van subsidie aan de Algemene Maatschappij 
Voor Jongeren,
1948. 1 omslag

694 Circulaire inzake voorschriften voor de kasadministratie en voor de verantwoording
van kasgelden, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

695 Stukken betreffende regeling van de be- en verrekening van verpleegkosten van 
burgerpatiënten,
1948. 1 omslag

696 Stukken betreffende geldvervoer per Koninklijke Marine,
1948-1949. 1 omslag

697 Stukken betreffende onderzoek naar het gevoerde beleid, financiële 
verantwoording en naar gepleegde malversaties op de Afdeling Ontwikkeling, Sport
en Ontspanning te Soerabaja,
1948-1950. 1 omslag

698 Stukken betreffende verstrekking en verantwoording van uitgifte van straits-dollars
in de Riouw Archipel,
1948-1950. 1 omslag

699 Stukken betreffende invoering van een organische kostprijsberekening voor de 
administratie,
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1949. 1 omslag

700 Stukken betreffende regeling van het overmaken van gelden vanuit Indonesië door 
personeel van de Koninklijke Marine naar Nederland,
1949. 1 omslag

701 Rapport van de betaalmeester Mariniersbrigade betreffende genomen maatregelen
op financieel gebied ten aanzien van nieuw onder Nederlandse controle te stellen 
gebied van Java en Sumatra, met bijlagen,
1949. 1 omslag

5.2.2 Bezoldiging en toelagen

5.2.2 BEZOLDIGING EN TOELAGEN

702 Stukken betreffende bezoldiging en toelagen,
1947-1949. 1 omslag

703 Stukken betreffende uitbetaling van gelden aan militairen van de Zeemacht die in 
Indonesië gevangenisstraf ondergaan,
1949-1950. 1 omslag

5.2.3 Reis- en verblijfkosten

5.2.3 REIS- EN VERBLIJFKOSTEN

704 Stukken betreffende wijzigingen van de voorschriften inzake de vergoeding van 
reis-, verblijf- en verplaatsingskosten,
1946-1949. 1 omslag

705 Stukken betreffende vrije overtocht van gezinsleden van gedemobliseerde 
militairen,
1949. 1 omslag
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6 STAF (DEPARTEMENT VAN MARINE EN ALGEMEEN HOOFDKWARTIER)

6 STAF (DEPARTEMENT VAN MARINE EN ALGEMEEN HOOFDKWARTIER)
6.1 Algemeen bestuur in Nederlands-Indië

6.1 ALGEMEEN BESTUUR IN NEDERLANDS-INDIË
6.1.1 Algemeen

6.1.1 ALGEMEEN

706 Vergaderstukken van de Raad van Departementshoofden,
1945-1946. 1 omslag

707 Brief van het hoofd van de Dienst van Scheepvaart aan de gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië betreffende de interne reorganisatie bij de Dienst van 
Scheepvaart,
1946. 1 stuk

708 Stukken betreffende de vermeende kidnapping van TRI militairen van het lichthuis 
te Belimbing Sumatra,
1946. 1 omslag

709 Stukken betreffende het vertrek van in Brisbane vastgehouden schepen van de 
Koninklijke Pakketvaart Maatschappij,
1946. 1 omslag

710 Stukken betreffende de vorming van een Rijksluchtmacht,
1946-1947. 1 omslag

711 Stukken betreffende de expeditie ter exploratie van Nieuw-Guinea door de 
Coördinatie Commissie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek, alsmede stukken 
betreffende instelling, samenstelling, organisatie en werkzaamheden van de 
Organisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek,
1946-1949. 1 pak

712 Rapport "De erkenning van het de facto-gezag van de Republiek", met geleidebrief,
1947. 1 omslag

713 Stukken betreffende de totstandkoming van een eenvormige politionele leiding ter 
zee wat betreft gouvernements marineschepen en gewestelijke vaartuigen,
1947. 1 omslag

714 Stukken betreffende erkenning van de wijziging van Daerah Istimewa Soematra 
Timoer in Negara Soematera Timoer,
1947. 1 omslag

715 Stukken betreffende het beleid ten aanzien van het opbrengen van vreemde 
schepen buiten de territoriale wateren,
1947. 1 omslag

716 Stukken betreffende het stellen van uitvoerbepalingen in samenwerking met de 
Dienst In- en Uitvoerrechten en Accijnzen,
1947. 1 omslag

717 Verslag van de Islam conferentie gehouden te Bandoeng van 26 - 29 november 
1947, met bijlagen,
1947. 1 omslag
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718 Brief van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië inzake de beginselen voor 
het politieke en militaire beleid in de naaste toekomst, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

719 Brief van de minister van Marine betreffende voorbereidingen op de bespreking in 
de Commissie-Generaal van het Departement van Overzeese Gebiedsdelen inzake 
defensierichtlijnen, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

720 Brief van gouverneur Ch.W.A. Abbenhuis betreffende de opheffing van het ambt 
van algemeen hoofd Tijdelijke Bestuursdienst Java,
1947. 1 stuk

721 Stukken betreffende voorstel aan de gouverneur-generaal tot het aanpassen van de
preseance naar aanleiding van de nieuwe verhoudingen in Oost-Indonesië,
1947. 1 omslag

722 Stukken betreffende de voedselvoorziening in Indonesië in 1947 en 1948,
1947-1948. 1 omslag

723 Stukken betreffende de West-Java conferenties gehouden te Bandoeng,
1947-1949. 1 pak

724 Stukken betreffende samenwerking tussen Amerika en de Topografische Dienst op 
het gebied van de luchtkartering,
1947-1949. 1 pak

725 Stukken betreffende uittreksels uit het Register der Besluiten van de Resident der 
Westerafdeling van Borneo inzake het Vervoersreglement,
1947-1949. 1 omslag

726 Besluiten van de Algemene Regeringscommissaris voor Borneo en de Grote Oost,
1948. 1 omslag

727 Brief aan de chef Directie Verre Oosten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
te Batavia met richtlijnen betreffende scheepspapieren van schepen varende van 
Singapore op Bengkalis en Bagan Si Api-Api, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

728 Codetelegrammen inzake het dirigeren van Hr.Ms. "Van Galen" naar Shanghai voor 
de bescherming van Nederlandse belangen,
1948. 1 omslag

729 Extracten van vonnissen door de magistraat van Tandjong Balai-Karimoen, met 
geleidebrieven,
1948. 1 omslag

730 Ontwerp ordonnantie tot wijziging en aanvulling van de 'Rechtenordonnantie' Stb. 
1931 nr. 471 van het Departement van Financiën te Batavia gericht aan de 
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, met bijlage en geleidebrief,
1948. 1 omslag

731 Plan van de Centrale Huisvestingsraad betreffende de bouw van een satellietstad in 
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de omgeving van Batavia, Kebajoran, met bijlagen,
1948. 1 omslag

732 Verslag opgemaakt door het kantoor voor Bevolkingszaken te Soerabaja 
betreffende de ontwikkeling van de stadsbestuursorganisatie van Soerabaja, met 
geleidebrief,
1948. 1 omslag

733 Verslagen van de besprekingen van de Nederlandse Regering met de delegatie uit 
de bijeenkomst voor Federaal overleg gehouden te 's-Gravenhage op 5 en 9 
augustus 1948,
1948. 1 omslag

734 Brief aan de Raad voor het Rechtsherstel in Nederlands-Indië betreffende de 
problemen in de combinatie van functies van advocaat en vertegenwoordiger van 
de Raad op het gebied van de controle ter zee,
1948. 1 stuk

735 Stukken betreffende astronomische waarnemingen gedurende september 1948 in 
het kader van de luchtkartering,
1948. 1 omslag

736 Stukken betreffende behandeling van het defensie vraagstuk van de Verenigde 
Staten van Indonesië,
1948. 1 omslag

737 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van Lie Tian Poen te Batavia 
betreffende het verlenen van vergunning tot het winnen van fossiel en levend 
koraal,
1948. 1 omslag

738 Stukken betreffende de Wet bestuursregeling Indonesië in overgangstijd,
1948. 1 omslag

739 Stukken betreffende de handhaving van bepalingen uit de Indische Scheepvaartwet
1936,
1948. 1 omslag

740 Stukken betreffende de interpretatie van de rechtsgeldigheid van de Crisis-
Uitvoerordonantie 1939,
1948. 1 omslag

741 Stukken betreffende de opdracht aan de Commissie Luchtvaart- en Marinebasis in 
Nederlands-Indië betreffende het bestuderen en vaststellen van de nodig geachte 
bases en steunpunten in de nieuwe structuur van de Nederlands-Indonesische 
Unie,
1948. 1 omslag

742 Stukken betreffende de organisatie en dislocatie van de Bijzondere Politie met 
Slagkracht,
1948. 1 omslag

743 Stukken betreffende de organisatorische opbouw van de strijdkrachten in de 
Verenigde Staten van Indonesië,
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1948. 1 omslag

744 Stukken betreffende de voorlopige ontwerpen van de Defensieparagrafen ten 
behoeve van de schets van de inrichting van de Nederlands-Indonesische Unie,
1948. 1 omslag

745 Nota door vice-admiraal Pinke samengesteld ten behoeve van de Marine-paragraaf
voor de memorie van Overgave van de gouverneur-generaal H.J. van Mook, met 
geleidebrief,
1948. 1 omslag

746 Stukken betreffende een open brief aan de leden van de Voorlopige Raad van 
Indonesië over de wederopbouw van een aantal gewesten,
1948. 1 omslag

747 Stukken betreffende het ontwerp van beginselen voor een basis overeenkomst 
inzake de nieuwe staatkundige ordening tussen Nederland en Indonesië,
1948. 1 omslag

748 Stukken betreffende het zelfbestuurvraagstuk voor Oost-Indonesië,
1948. 1 omslag

749 Correspondentie met de minister van Marine inzake de totstandkoming van een 
Unie-Marinestaf,
1948. 1 omslag

750 Stukken betreffende opmerkingen op een nota van het Departement van 
Binnenlands Bestuur over de vorming van een federaal district Batavia en 
ommelanden,
1948. 1 omslag

751 Stukken betreffende opmerkingen over de instelling en organisatie van de Federale 
Regering,
1948. 1 omslag

752 Brief van de Coördinatie Commissie voor Natuurwetenschappelijke Zaken te 
Batavia inzake de overname van overtollige war dumps naar aanleiding van de 
Fulbright Act, met bijlagen,
1948. 1 omslag

753 Nota voor de leden van de voorlopige federale regering inzake de oprichting van 
een stichting voor de culturele samenwerking Nederland, Indonesië, Suriname en 
de Nederlandse Antillen,
1948. 1 stuk

754 Stukken betreffende voorbereidingen tot het instellen van een Agentschap voor 
Indonesië in Nederland,
1948. 1 omslag

755 Verslagen van vergaderingen van de voorlopige federale regering,
1948-1949. 1 pak

756 Stukken betreffende advisering bij het bestendigen of herleven van de 
vooroorlogse bilaterale verdragen of overeenkomsten tussen Nederland en Italië 
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door toepassing van artikel 44 van het Vredesverdrag Italië,
1948-1949. 1 omslag

757 Besluiten betreffende toevoeging van vertegenwoordigers van de diverse 
departementen aan de Territoriaal Bestuursadviseur in de diverse gebieden,
1948-1949. 1 omslag

758 Stukken betreffende de in- en samenstelling van de Raad voor meet- en 
karteerwezen in Nederlands-Indië,
1948-1949. 1 omslag

759 Stukken betreffende het bepalen van de grenzen voor marinegebieden (enclaves) 
na de soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië,
1948-1949. 1 pak

760 Stukken betreffende het overnemen van de marine-taak in Indonesië door een in te
stellen Federale Marine,
1948-1949. 1 omslag

761 Stukken betreffende het uitoefenen van bestuursbevoegdheden in Recomba-
gebieden en het afwikkelen van maatregelen van het Militair Gezag,
1948-1949. 1 omslag

762 Stukken betreffende reacties op het voorontwerp van de "Wet Bestuursregeling 
Indonesië in Overgangstijd",
1948-1949. 1 pak

763 Stukken betreffende samenstelling en benoeming van de leden van de Riouw Raad,
1948-1949. 1 omslag

764 Stukken betreffende behandeling van aanvragen om uitgifte in eigendom, huur of 
recht van opstal van percelen gouvernementsgrond,
1948-1950. 1 omslag

765 Rapporten betreffende de status en toekomstmogelijkheden van Nieuw-Guinea, 
met geleidebrieven,
1948-1950. 1 pak

766 Stukken betreffende de naamsverandering van Gouvernements Marine in de 
Federale Schependienst alsmede de instelling van een Federale Zee- en 
Kustbewakingsdienst als onderdeel van de Federale Schependienst,
1948-1950. 1 omslag

767 Stukken betreffende de organisatie alsmede beschouwingen aangaande de 
soevereiniteitsoverdracht,
1948-1950. 1 pak

768 Beschouwingen van de commandant der Zeemacht in het Oosten betreffende de 
resultaten van de Ronde Tafel Conferentie van 8 november 1949,
1949. 1 omslag

769 Stukken betreffende de aanleg van een steiger bij Katapang voor het verladen van 
tinerts en stukgoederen,
1949. 1 omslag
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770 Stukken betreffende de mogelijke gevolgen van het accoord met de Republiek 
Indonesië ten aanzien van de status van de territoriale wateren en grote rivieren,
1949. 1 omslag

771 Stukken betreffende het behandelen van vraagstukken over het handels- en 
goederenverkeer te Bagan Si Api-Api en onderzoek naar de gesteldheid van het 
vaarwater,
1949. 1 omslag

772 Stukken betreffende het goedkeuren van de ontwerp bevoegdheidsregeling Djawa 
Timur door het Departement van Binnenlandse Zaken te Batavia,
1949. 1 omslag

773 Stukken betreffende het goedkeuren van de uitgifte in eigendom van percelen te 
Makassar,
1949. 1 omslag

774 Stukken betreffende het mede inwilligen van het verzoek van de NV Nederlandse 
Nieuw-Guinea Petroleum Mij. tot aanleg van een luchtvaartterrein op het eiland 
Jefman nabij Sorong, met tekeningen,
1949. 1 omslag

775 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de NV Bataafsche 
Petroleum Maatschappij tot het aanleggen van een vaargeul en een losgelegenheid 
aan de Balikpapanbaai te Penadjam,
1949. 1 omslag

776 Stukken betreffende interpretatie van het begrip territoriale wateren,
1949. 1 omslag

777 Rapport met prae-adviezen van de Commissie voor Ambtenaaraangelegenheden 
verband houdende met de vorming van de Verenigde Staten van Indonesië, met 
geleidebrief,
1949. 1 omslag

778 Stukken betreffende onderwerpen behandeld tijdens de Ronde Tafel Conferentie,
1949. 1 pak

779 Stukken betreffende overname door de civiele luchtvaart van een deel van de taak 
van de vooroorlogse gouvernements-marine,
1949. 1 omslag

780 Brief van de territoriaal bestuursadviseur Oost betreffende de wens tot behoud van 
een aaneengesloten gebied Semarang-Soerabaja,
1949. 1 omslag

781 Stukken betreffende vaststelling en inwerkingtreding van de ordonnantie van de 
regering van Indonesië van 3 november 1949 no. 11 Stb. 325 houdende amnestie 
van misdaden begaan tijdens de politionele acties,
1949. 1 omslag

782 Stukken betreffende beschouwingen op politiek gebied en de strategische defensie 
van de Verenigde Staten van Indonesië,
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1949-1950. 1 omslag

783 Stukken betreffende het beoordelen van aanvragen door de gemeente Soerabaja 
voor het doorvoeren van het verkavelingsplan Soerabaja in de belangenkring 
Marine,
1949-1950. 1 omslag

784 Beschouwingen van de vlagofficier Koninklijke Marine in Indonesië betreffende de 
periode waarin door de Koninklijke Marine steun werd verleend aan de Republik 
Indonesia Serikat op grond van artikel 4 van de regelingen betreffende de 
Nederlandse zeestrijdkrachten in Indonesië na de soevereiniteitsoverdracht,
1950. 1 omslag

785 Stukken betreffende regeling inzake het vlaggen van top aan boord van 
koopvaardijschepen op Indonesische nationale feestdagen,
1950. 1 omslag

786 Brief van de hoge commissaris inzake de militaire onderwerpen, die op de agenda 
van de conferentie van Unie-ministers geplaatst kunnen worden,
1950. 1 stuk

787 Circulaire van de vlagofficier Koninklijke Marine in Indonesië betreffende de 
bemoeiingen met de binnenlandse politiek of economische aangelegenheden van 
de Verenigde Staten van Indonesië door Nederlandse instanties of personen,
1950. 1 omslag

788 Stukken betreffende inlichtingen over de ligging van het wrak m.s. "Leid Bruynzeel" 
in de Sampit-rivier,
1950-1951. 1 omslag

6.1.2 Vreemdelingenverkeer

6.1.2 VREEMDELINGENVERKEER

789 Brief van het Departement van Justitie over het vervoer van geïnterneerde Duitsers,
1946. 1 stuk

790 Stukken betreffende handhaving van de Indische Scheepvaartwet met betrekking 
tot het interinsulaire vervoer van goederen en passagiers onder vreemde vlag,
1947. 1 omslag

791 Stukken betreffende het bezoek van het ss. "Manoora" aan Cheribon ter 
ontscheping van Indonesiërs,
1947. 1 omslag

792 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken betreffende het verstrekken van een 
visum aan Indonesiërs,
1948. 1 stuk

793 Circulaire van het hoofdkantoor van de Immigratiedienst te Batavia met uitleg over 
passagiersvervoer over zee van en naar Republikeins gebied, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

794 Stukken betreffende controle op de regeling tot afgifte van visa/reisvergunningen 
aan Indonesiërs door het Consulaat Generaal te Singapore voor reizen naar Padang,
1949. 1 omslag
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795 Stukken betreffende onderzoek naar de mogelijkheden tot her-migratie naar 
Poelan Roepat van Maleise vissers welke zijn uitgeweken naar Malakka,
1949. 1 omslag

796 Stukken betreffende de illegale immigratie naar de Riouw,
1950. 1 omslag

6.1.3 Economische aangelegenheden

6.1.3 ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

797 Brief aan het Departement van Economische Zaken omtrent de problemen met de 
kolenvoorziening in Nederlands-Indië na het vertrek van de Britse strijdkrachten,
1946. 1 stuk

798 Brief van het Departement van Economische Zaken over de economische waarde 
van Zuid- en Oost-Sumatra,
1946. 1 stuk

799 Brief aan de gouverneur-generaal inzake de wens van de Republiek 
ondernemingsproducten vrij te vervoeren,
1946. 1 omslag

800 Stukken betreffende de samenstelling van een Joint Civil Affairs Committee, inzake 
zeeverkeer en in- en uitvoer,
1946. 1 omslag

801 Stukken betreffende het bewaken van de olievelden op Sumatra,
1946. 1 omslag

802 Stukken betreffende het economisch herstel in de Grote Oost,
1946. 1 omslag

803 Stukken betreffende de militaire bescherming van kustlichten,
1946-1948. 1 omslag

804 Stukken betreffende advisering over gronduitgiften,
1947. 1 omslag

805 Stukken betreffende de openstelling van de handel met Nederlands-Indië voor 
China,
1947. 1 omslag

806 Stukken betreffende de verkoop door de Mangkoenegoro van producten van hun 
ondernemingen,
1947. 1 omslag

807 Stukken betreffende het voeren van besprekingen bij Allied Military Administration 
Civil Affairs Branch inzake de handel tussen Nederland en Republikeinse gebieden,
1947. 1 omslag

808 Verordening van het algemeen hoofd Tijdelijke Bestuursdienst Java betreffende 
goederenvervoer op Java, met geleidebrief,
1947. 1 omslag
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809 Kronieken regeringsmaatregelen op economisch gebied, samengesteld door de 
Afdeling Buitenlandse Handelsvoorlichting van het Kantoor voor de Handel van het 
Departement van Economische Zaken te Batavia,
1947-1949. 1 omslag

810 Rapport ontvangen van de Trade Commissioner for the Netherlands Indies te New 
York betreffende verkoop van suiker op de dollarmarkt, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

811 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van sago- en coprahandelaren 
om toestemming tot uit- en vervoer van deze producten,
1948. 1 omslag

812 Stukken betreffende de behandeling van een verzoek van Oey Beng Hok tot het 
oprichten van een ontspanningscentrum op het eiland Hoorn,
1948. 1 omslag

813 Stukken betreffende de bespreking te Kalioerang over de economische betrekking 
tussen Nederland en Indonesië,
1948. 1 omslag

814 Stukken betreffende de terugkoop van particuliere landerijen door de 
oorspronkelijke eigenaren,
1948. 1 omslag

815 Stukken betreffende het afstaan van het vaartuig "Kalisanga" aan de Wali Negara 
van Madoera voor een bootverbinding tussen de vaste wal en de eilanden Kangean 
en Sepoedi,
1948. 1 omslag

816 Stukken betreffende het inwinnen van advies over de grondaanvragen bij het 
Departement van Marine,
1948. 1 omslag

817 Stukken betreffende het verstrekken van een bijzondere vaarvergunning aan de 
prauwenvereniging "Perdaplin",
1948. 1 omslag

818 Stukken betreffende het verzoek van Kurais Inter-Pacific Co. om toestemming voor 
het opstarten van een parelvisserij in Oost-Indonesië,
1948. 1 omslag

819 Stukken betreffende het voorstel van het Departement van Sociale Zaken te 
Batavia betreffende openlegging van het achterland van Manokwari, Nieuw 
Guinea,
1948. 1 omslag

820 Stukken betreffende opmerkingen op de ontwerp-overeenkomst tussen Nederland 
en de Verenigde Staten van Indonesië op financieel en economisch gebied,
1948. 1 omslag

821 Verslagen betreffende de economische toestand van Indonesië opgemaakt door 
het Departement van Economische Zaken te Batavia,
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1948-1949. 1 omslag

822 Stukken betreffende het geven van richtlijnen voor de barterhandel, alsmede het 
maken van een barter-proefvaart naar Pakan Baroe,
1948-1949. 1 omslag

823 Stukken betreffende mededelingen aan de militair attaché te Washington omtrent 
wijzigingen en verbeteringen van het handelsverkeer met ongecontroleerd gebied,
1948-1949. 1 omslag

824 Stukken betreffende regeling van het handelsverkeer tussen Nederlands-Indië en 
Singapore/Federation of Malaya,
1948-1949. 1 omslag

825 Verslagen van de bartervaart Penang - Sumatra en Singapore met de verschillende 
ex-republikeinse Sumatrahavens, met geleidebrieven,
1948-1950. 1 pak

826 Rapporten betreffende de handel in Koeala Enok-Tandjong-Batoe, Koendoer,
1949. 1 omslag

827 Stukken betreffende het openstellen van kustplaatsen buiten het tolgebied in het 
gewest Riouw voor de buitenlandse handel,
1949. 1 omslag

828 Stukken betreffende opheffing van het verbod voor de Kim Hoe Hong Shipping Co. 
van de bartervaart naar Atjeh,
1949. 1 omslag

829 Stukken betreffende winning van puimsteen op de eilanden van de Krakatau-
groep,
1949. 1 omslag

6.2 Staat van oorlog en beleg, militair gezag

6.2 STAAT VAN OORLOG EN BELEG, MILITAIR GEZAG
6.2.1 Algemeen

6.2.1 ALGEMEEN

830 Stukken betreffende het aanhouden van voedselschepen van Indonesiërs door 
Hr.Ms. oorlogsschepen,
1946. 1 omslag

831 Stukken betreffende het opheffen van de staat van beleg op Borneo en de Grote 
Oost,
1946. 1 omslag

832 Stukken betreffende totstandkoming en uitvoering van een ordonnantie 
betreffende onttrekking van familierechterlijke en enige andere rechtshandelingen 
aan de Verordening Rechtsverkeer in Oorlogstijd en het Besluit Vijandelijk 
Vermogen,
1946. 1 omslag

833 Nota van de commandant der Zeemacht in het Oosten aan de gouverneur-generaal
inzake de controle van het zeevervoer van en naar Java door de Koninklijke Marine,
1946. 1 stuk
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834 Stukken betreffende het benoemen van de hoofdinspecteur, hoofd van de Dienst 
van Scheepvaart, tot algemeen beheerder ten behoeve van het Nederlands-Indisch 
Beheersinstituut over de vijandelijke schepen en vaartuigen in Nederlands-Indië,
1946-1947. 1 omslag

835 Stukken betreffende het beperken van het zeevervoer,
1946-1947. 1 omslag

836 Verordeningen van het Militair Gezag (nrs. 501 t/m 567),
1946-1949. 1 omslag

837 Stukken betreffende het wijzigen en opheffen van Staat van Oorlog en Beleg in de 
afdeling Makassar en de onderafdeling Bonthain,
1946-1949. 1 omslag

838 Stukken betreffende het aanhouden en opbrengen van drie Makassaarsche 
prauwen,
1946-1950. 1 omslag

839 Brief van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië betreffende regeling van 
het onderzoek van binnenkomende schepen te Palembang,
1947. 1 stuk

840 Stukken betreffende de behandeling van een klacht van de Chinese consul generaal 
inzake de controle van Chinese schepen,
1947. 1 omslag

841 Stukken betreffende de invloed van de marineblokkade op Bagan Si Api-Api,
1947. 1 omslag

842 Stukken betreffende de politionele bevoegdheid van landsvaartuigen in open zee,
1947. 1 omslag

843 Stukken betreffende het verbod op het aanlopen van schepen op Karimeen Djawa 
voor het verkrijgen van levensmiddelen,
1947. 1 omslag

844 Stukken betreffende inlichtingen inzake de aanhouding van de Britse schepen 
"Empire", "Mayring", "Fortune" en de "Empire Mayrover" door vaartuigen van de 
Koninklijke Marine,
1947. 1 omslag

845 Brief van de chef van de Generale Staf betreffende het zendverbod voor radio-
amateurs,
1947. 1 stuk

846 Stukken betreffende de toelating van Nederlandse schepen in Republikeinse 
havens,
1947-1948. 1 omslag

847 Stukken betreffende het afwikkelen van krachtens de Regeling op de Staat van 
Oorlog en Beleg genomen maatregelen van het Militair Gezag,
1947-1948. 1 omslag
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848 Stukken betreffende het beleid ten aanzien van reliefschepen voor gesloten havens,
1947-1948. 1 omslag

849 Stukken betreffende sluiting van de kusten en havens in verband met het beletten 
van de invoer van militaire goederen en van infiltraties,
1947-1948. 1 omslag

850 Stukken betreffende wijzigingen van de regeling op de Staat van Oorlog en Beleg,
1947-1948. 1 omslag

851 Stukken betreffende het aanhouden van het Britse ms. "Lok On" op weg van 
Asahan naar Singapore door Hr.Ms. "Ceram",
1947-1949. 1 omslag

852 Stukken betreffende het beperken van de scheepvaart rondom Indonesië,
1947-1949. 1 omslag

853 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van de Chinese Associatie te 
Koeala Toengal om bepaalde havens weer open te stellen voor de im- en export 
tussen Tungal en Billiton,
1948. 1 omslag

854 Stukken betreffende bemiddeling door het Consulaat-Generaal te Singapore met 
de Firma Foh Mee & Co. te Singapore inzake het weer openstellen van havens in 
Nederlands-Indië,
1948. 1 omslag

855 Stukken betreffende de mogelijkheid door tussenkomst van de Nederlandse firma 
Borsumij te Singapore handel te laten drijven met onbezet gebied,
1948. 1 omslag

856 Stukken betreffende het aanhouden en opbrengen van het gewapende vaartuig 
"Lie Hwa" met aan boord leden van het Chinese Politie Corps te Bagan Si Api-Api,
1948. 1 omslag

857 Stukken betreffende het behandelen van claims ontstaan door het optreden van de 
Koninklijke Marine bij aanhouding, onderzoek en opbrenging van vaartuigen,
1948. 1 omslag

858 Stukken betreffende het verbod op het vervoer van vooroorlogs munt- en 
bankpapier van niet-gecontroleerde naar gecontroleerde gebieden en omgekeerd,
1948. 1 omslag

859 Stukken betreffende het vrijgeven van motortongkang "065065",
1948. 1 omslag

860 Correspondentie met de oudst-aanwezend zeeofficier te Sabang inzake richtlijnen 
voor het onderzoeken van de lading van grote schepen,
1948. 1 omslag

861 Stukken betreffende onderzoek naar de mogelijkheid tot het instellen van een 
controle- en opbrenghaven te Penoeba,
1948. 1 omslag
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862 Stukken betreffende regeling van het goederenverkeer onder Nederlandse controle 
op Republikeins grondgebied,
1948. 1 omslag

863 Stukken betreffende regeling van het scheepvaartverkeer tussen Singapore en 
Toeban,
1948. 1 omslag

864 Stukken betreffende stopzetting van het verstrekken van vaarvergunningen op 
Bengkalis in verband met beschietingen door Indonesiërs,
1948. 1 omslag

865 Brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Britse consul-generaal 
betreffende afsluiting van de haven van Rengat,
1948. 1 stuk

866 Nota's van het hoofd van de Afdeling Juridische Zaken inzake de wettelijke 
vastlegging van het maritiem gezag,
1948. 1 omslag

867 Staat van verleende vaarvergunningen aan van Singapore naar Djambi en van 
Djambi naar Singapore gaande vaartuigen gedurende december 1947 van de 
havenmeester van Tandjong Pinang,
1948. 1 omslag

868 Stukken betreffende vervanging van militaire verordeningen door een voorziening 
van blijvende aard van belang voor de Koninklijke Marine,
1948. 1 omslag

869 Stukken betreffende verzoek om raad van de regering van Nederlands-Indië bij de 
behandeling van het verzoek om opheffing van het vaarverbod op Madoerese 
eilanden,
1948. 1 omslag

870 Stukken betreffende voorschriften voor het betalen van onkosten voor het 
onderzoeken van schepen in controle-havens,
1948. 1 omslag

871 Stukken betreffende het aanhouden en in beslag nemen van vaartuigen,
1948-1949. 1 pak

872 Stukken betreffende het openstellen van Indragiri en het betrekken van copra 
hieruit,
1948-1949. 1 omslag

873 Rapport betreffende de beschieting van Lho Seumawe en motortongkang "B-4" op 
9 februari 1949 door Hr.Ms. "Banda", met geleidebrief,
1949. 1 omslag

874 Stukken betreffende behandeling van een klacht over de aanhouding en de 
controle van het ms. "Nam Guan",
1949. 1 omslag
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875 Stukken betreffende het opheffen van het vaarverbod voor het ms. "Hai aun 
Mellie",
1949. 1 omslag

876 Stukken betreffende het verbeurd verklaren van het ms. "Kim Guan Bee",
1949. 1 omslag

877 Stukken betreffende het verbieden van het passagiersverkeer tussen Atjeh en het 
buitenland,
1949. 1 omslag

878 Stukken betreffende het verbod op de handel door de Straits Steamship Company 
op de Langsa,
1949. 1 omslag

879 Stukken betreffende opgaven van schepen welke een bevel ad hoc niet opvolgden,
1949. 1 omslag

880 Brief van de commandant maritieme middelen inzake zijn bezwaren in de 
zogenaamde Tongkang-zaken, de berechting van smokkelaars en het verbeurd 
verklaren van hun vaartuigen,
1949. 1 stuk

881 Stukken betreffende de beschieting van een prauw bij aanhouding door Hr.Ms. "RP 
128",
1949-1950. 1 omslag

882 Stukken betreffende het illegale vertrek van het ss. "Min Huang" vanuit de haven 
van Soerabaja,
1950. 1 omslag

6.2.2 Territoriale zee- en maritimekringen ordonnantie

6.2.2 TERRITORIALE ZEE- EN MARITIMEKRINGEN ORDONNANTIE

883 Stukken betreffende het ontwerp-besluit houdende een verbod voor de 
prauwvaart in de zeegebieden rond Bali,
1946. 1 omslag

884 Stukken betreffende het verboden verklaren van bepaalde zeegebieden,
1946-1948. 1 omslag

885 Stukken betreffende uitvoering van de Territoriale Zee- en Maritieme Kringen 
Ordonnantie 1939,
1946-1950. 1 pak

886 Stukken betreffende het aanpassen, wijzigen en vaststellen van 'Maritieme kringen' 
en het aanwijzen van daarvoor verantwoordelijke oudst-aanwezend zeeofficieren,
1947. 1 omslag

887 Stukken betreffende wijziging van de verordening laad- en losplaatsen Soerabaja,
1947. 1 omslag

888 Stukken betreffende beschouwingen omtrent het voornemen om de verordening 
Verbod Prauwvaart Straat Bali in te trekken,
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1948. 1 omslag

889 Stukken betreffende de gedeeltelijke opheffing van de sluiting van het zeegebied 
rond Bawean,
1948. 1 omslag

890 Stukken betreffende het uitvaardigen van een vaarverbod in bepaalde gebieden in 
de maritieme kring Oost-Java,
1948. 1 omslag

891 Stukken betreffende opheffing van het vervoersverbod naar de Kangean Eilanden,
1948. 1 omslag

892 Correspondentie met de oudst-aanwezend zeeofficier betreffende het sluiten voor 
scheepvaart en visserij van het gebied genoemd in Opni 227,
1949. 1 omslag

6.3 Visserij ordonnantie en opsporing strafbare feiten op zee

6.3 VISSERIJ ORDONNANTIE EN OPSPORING STRAFBARE FEITEN OP ZEE

893 Stukken betreffende de teruggave van geroofde prauwen,
1946. 1 omslag

894 Stukken betreffende het aanhouden of opbrengen van vaartuigen,
1946. 1 omslag

895 Stukken betreffende de Republikeinse zeeroof vanuit Grissee,
1946-1947. 1 omslag

896 Stukken betreffende de bestrijding van zeeroverij,
1946-1948. 1 omslag

897 Stukken betreffende de controle van de prauwenvaart,
1946-1948. 1 omslag

898 Stukken betreffende het melden van verschillende gevallen van zeeroof en piraterij,
1946-1948. 1 omslag

899 Stukken betreffende de controle van prauwroutes tussen Java en Celebes,
1947. 1 omslag

900 Stukken betreffende het tegengaan van illegale visserij,
1947. 1 omslag

901 Stukken betreffende onderzoek naar de aanwezigheid van wapens aan boord van 
het ms. "Larwas",
1947. 1 omslag

902 Stukken betreffende de verordening voor de beperking van visserij in Straat Bali,
1947-1948. 1 omslag

903 Stukken betreffende extracten uit vonnissen van scheepsovertredingen,
1947-1948. 1 omslag

904 Stukken betreffende onderzoek naar de mogelijkheid van het opbrengen van 
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schepen op volle zee,
1947-1948. 1 omslag

905 Stukken betreffende regeling van de uitoefening van de visserij in de Riouw 
Archipel en rondom Bangka en Billiton,
1947-1949. 1 omslag

906 Stukken betreffende overtreding van de Schepenordonnantie door de zeilprauw 
"Fathoel Moein",
1948. 1 omslag

907 Stukken betreffende het beschieten, aanhouden en opbrengen van vaartuigen met 
een Chinese eigenaar en Chinese schepen,
1948-1949. 1 omslag

908 Stukken betreffende het betalen van Indonesische vissers met straits dollars,
1948-1949. 1 omslag

909 Stukken betreffende het regelen van en toezicht houden op de uitoefening van 
legale visserij vanuit Singapore in Nederlands-Indische wateren,
1948-1950. 1 omslag

910 Stukken betreffende het verbod op visserij binnen de driemijls zone van het eiland 
Roepat,
1949. 1 omslag

911 Stukken betreffende mededelingen van zeeroverij in de omgeving van het eiland 
Rapat,
1950. 1 omslag

6.4 Smokkel en illegale handel

6.4 SMOKKEL EN ILLEGALE HANDEL

912 Brief aan luitenant-generaal Mansergh over de noodzakelijkheid jute zakken voor 
het vervoer van rijst te beschouwen als contrabande,
1946. 1 stuk

913 Brief ontvangen van de chief of the General Staff Allied Land Forces over illegale 
export,
1946. 1 stuk

914 Telegrammen inzake het onderscheppen en aanhouden van wapensmokkelaars op 
Riouw archipel,
1946. 1 omslag

915 Stukken betreffende aangelegenheden over het vervoer over zee,
1946. 1 omslag

916 Stukken betreffende de behandeling van een klacht van het Maritiem 
Commandement Soerabaja inzake te Batavia verdwenen goederen bestemd voor 
Soerabaja,
1946. 1 omslag

917 Stukken betreffende de illegale handel tussen Malakka en Sumatra,
1946. 1 omslag
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918 Stukken betreffende de illegale uitvoer van rubber uit de Westerafdeling van 
Borneo,
1946. 1 omslag

919 Stukken betreffende de in beslag name van goederen van de prauw "Guan Soen",
1946. 1 omslag

920 Stukken betreffende de rubbersmokkel van Sumatra naar Singapore,
1946. 1 omslag

921 Stukken betreffende de uitvoer van steenkolen voor Australië uit Sumatra,
1946. 1 omslag

922 Stukken betreffende het beschouwen van contrabande-goederen als verboden in- 
en uitvoer,
1946. 1 omslag

923 Stukken betreffende het oneigenlijk gebruik van schepen door de Kings harbour 
master bij in- en uitvoer van de haven van Belawan,
1946. 1 omslag

924 Stukken betreffende het overmaken van geld naar het buitenland en het smokkelen
van producten,
1946. 1 omslag

925 Stukken betreffende het teruggeven aan de eigenaar van een lading koffie en peper 
uit het schip "Sri Deli",
1946. 1 omslag

926 Stukken betreffende het verbod op uitvoer van bepaalde handelsgoederen,
1946. 1 omslag

927 Stukken betreffende richtlijnen voor commandanten van Hr.Ms. schepen inzake het
optreden tegen prauwen,
1946. 1 omslag

928 Brief van de Netherlands Forces Intelligence Service inzake de uitvoer van rijst vanaf
Republikaans gebied,
1946. 1 stuk

929 Stukken betreffende de bestrijding van illegale handel,
1946-1947. 1 omslag

930 Stukken betreffende de in- en uitvoer van rijst op Sumatra,
1946-1947. 1 omslag

931 Stukken betreffende de handel met Singapore,
1946-1948. 1 omslag

932 Verzamelde rapporten van de Marine Intelligentiedienst omtrent wapensmokkel en
vervoer van contrabande,
1946-1949. 1 pak
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933 Stukken betreffende onderzoek naar en de bestrijding van wapensmokkel,
1946-1949. 1 pak

934 Stukken betreffende bestrijding van de smokkelhandel,
1946-1950. 1 pak

935 Stukken betreffende behandeling van het schietincident van de Algemene Politie 
Tandjong Balei en de motorboot "P.C. 1324",
1947. 1 omslag

936 Stukken betreffende behandeling van klachten inzake de corruptie van de 
Indonesische douane te Palembang,
1947. 1 omslag

937 Stukken betreffende bemiddeling naar aanleiding van klachten bij de aanhouding 
van het ms. "Kitakami Maru",
1947. 1 omslag

938 Stukken betreffende berichten inzake het vervoer van clandestiene koffie van 
Indrapoera naar Sibolga,
1947. 1 omslag

939 Stukken betreffende de controle van de onder Republikeinse vlag varende 
motorboot "Tini 6001",
1947. 1 omslag

940 Stukken betreffende de onbetrouwbaarheid van door officieel Indonesische 
instanties verstrekte ladingspapieren aan uit Cheribon uitgeklaarde vaartuigen,
1947. 1 omslag

941 Stukken betreffende een overeenkomst tussen de Republiek en de regering van 
India tot levering van rijst,
1947. 1 omslag

942 Stukken betreffende het aanhouden en opbrengen van de "Gili Yang",
1947. 1 omslag

943 Stukken betreffende het beschieten van een tongkang door een Nederlandse 
patrouille nabij Toengkal Baboe,
1947. 1 omslag

944 Stukken betreffende het opbrengen van het smokkelschip "Mariam Bee",
1947. 1 omslag

945 Stukken betreffende onderzoek naar de beschietingen bij Selat Pandjang,
1947. 1 omslag

946 Stukken betreffende richtlijnen voor het in beslag nemen van petroleum,
1947. 1 omslag

947 Stukken betreffende berichtgeving uit de lokale pers van Manilla inzake 
smokkelhandel met de Filippijnen,
1947-1948. 1 omslag
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948 Stukken betreffende de aanhouding van de "Martin Behrman",
1947-1948. 1 omslag

949 Stukken betreffende de controle van havens en schepen op illegale handel,
1947-1948. 1 pak

950 Stukken betreffende het opbrengen van motortongkang "PC 2764",
1947-1948. 1 omslag

951 Stukken betreffende het verkeer van handelsgoederen naar en van het Republikeins
gebied,
1947-1948. 1 omslag

952 Stukken betreffende het vervoer van hout en houtskool per tongkang naar 
Singapore en bewijsstukken van betaalde onkosten aan Republikeinse ambtenaren,
1947-1948. 1 omslag

953 Stukken betreffende klachten over de aanhouding en opbrenging van het ms. 
"Hung Hai",
1947-1948. 1 omslag

954 Stukken betreffende rijstverschepingen voor India vanaf Cheribon, Probolingo en 
Banjoewangi,
1947-1948. 1 omslag

955 Stukken betreffende de situatie van de handel te Penang,
1947-1949. 1 omslag

956 Stukken betreffende het bestrijden van smokkelhandel vanaf de westkust van 
Borneo,
1947-1949. 1 omslag

957 Operatief rapport betreffende de bestrijding van de smokkelhandel op de noord- 
en zuidkust van Java, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

958 Overzicht betreffende de bestrijding van smokkelhandel in rijst en 
ondernemingsproducten van het Recomba-gebied in Noord-Sumatra naar de 
overwal gedurende de maand december 1947 opgemaakt door het 
Hoofdcommissariaat van de Algemene Politie in Noord Sumatra, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

959 Stukken betreffende de aankoop van speedboten door Chinezen en Indonesiërs 
voor het gebruik van de smokkelhandel,
1948. 1 omslag

960 Stukken betreffende het in beslag nemen van een partij suiker en republikeins 
propaganda materiaal te Pegatan,
1948. 1 omslag

961 Stukken betreffende het invoeren van spijkers en azijnzuur vanuit Singapore via 
Sabang naar Sibolga,
1948. 1 omslag
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962 Stukken betreffende het uitvoeren van rubber en palmolie vanuit Laboean Bilik,
1948. 1 omslag

963 Stukken betreffende het vergaan van de Indonesische zeilprauwen "JBC 1997" en 
"2341",
1948. 1 omslag

964 Stukken betreffende inlichtingen omtrent de straffen gesteld op smokkelhandel,
1948. 1 omslag

965 Stukken betreffende inlichtingen verkregen via de Royal Netherlands Naval Liaison 
Office te Singapore betreffende anti-smokkel, met name wapensmokkel, 
patrouilles te Malakka,
1948. 1 omslag

966 Stukken betreffende onderzoek naar de wapensmokkelaffaire bij Air Aboe,
1948. 1 omslag

967 Stukken betreffende onderzoek naar het resultaat van de behandeling van 
opgebrachte prauwen,
1948. 1 omslag

968 Inlichtingenrapporten van de Marine Inlichtingendienst betreffende de 
smokkelhandel van Bangka, Zuid-West Borneo en rondom de Celebeszee,
1949. 1 omslag

969 Proces-verbaal betreffende het zinken van een prauw uit de sleep van Hr.Ms. 
"Margriet",
1949. 1 stuk

970 Stukken betreffende de smokkel van oorlogsmateriaal en ondernemingsproducten 
naar en van Atjeh,
1949. 1 omslag

971 Staten met opgave van gegevens omtrent de smokkelarij in de onderafdeling Toli-
Toli, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

972 Brief ontvangen van het Maritiem Commandement Soerabaja betreffende de 
uitvoer van opium via Popoh, met bijlagen,
1949. 1 omslag

973 Brief van de commandant maritieme middelen Tjandoeng Oeban inzake de 
achtergronden van het bestrijden van de smokkelhandel, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

974 Stukken betreffende het bestrijden van de smokkelhandel rondom Singapore,
1949-1950. 1 omslag

975 Stukken betreffende het onbetrouwbaar verklaren van schepen van de Ho Hong 
Steamship Coy te Singapore wegens smokkelhandel,
1949-1950. 1 omslag
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976 Geheime rapporten Singapore betreffende smokkelgegevens opgemaakt door het 
Kantoor Secretaris voor Speciale Diensten te Singapore over de periode 14 februari 
- 25 juli 1950,
1950. 1 omslag

977 Stukken betreffende operatie 'Pakkem' ter bestrijding van de smokkelhandel in de 
Celebeszee,
1950. 1 omslag

6.5 Vrede met Japan

6.5 VREDE MET JAPAN

978 Stukken betreffende de mogelijke deelname van Nederlandse troepen aan de 
bezetting van Japan,
1946. 1 omslag

979 Stukken betreffende de uitzending van Nederlandse experts naar Japan voor 
reparatie leveringen,
1946. 1 omslag

980 Brief van ambassadeur Loudon betreffende een Nederlandse verlanglijst voor 
Japanse reparatieleveringen,
1946. 1 omslag

981 Stukken betreffende een vredesverdrag met Japan,
1947. 1 omslag

982 Stukken betreffende opgave van de voortgang van de afbraak van de Japanse 
oorlogsvloot,
1947-1949. 1 pak

983 Brief van de Nederlandse Missie te Japan aan de minister van Buitenlandse Zaken 
inzake de Japanse reacties op de plannen voor een vredesconferentie,
1949. 1 stuk

6.6 Algemene oorlogsvoering, strijd om Nederlands-Indië

6.6 ALGEMENE OORLOGSVOERING, STRIJD OM NEDERLANDS-INDIË
6.6.1 Algemeen

6.6.1 ALGEMEEN

984 Stukken betreffende samenwerking tussen Britse en Nederlandse autoriteiten,
1945. 1 omslag

985 Stukken betreffende het voeren van onderhandelingen tussen Nederlandse en 
Engelse vertegenwoordigers over de oorlogsbuit in Nederlands-Indië,
1945-1946. 1 omslag

986 Berichtgevingen en instructies ontvangen van de Headquarters Allied Forces, 
Netherlands East Indies,
1946. 1 omslag

987 Brief van de gouvernementssecretaris met het verzoek om na te gaan of Merauke 
van troepen kan worden voorzien,
1946. 1 stuk
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988 Brief van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië over het herstel van de 
orde op het eiland Menado,
1946. 1 stuk

989 Brief van de troepencommandant Wegner over de oprichting van een 'police 
homeguard',
1946. 1 stuk

990 Regeringsverklaring van de minister van Overzeesche Gebiedsdelen, met 
geleidebrief,
1946. 1 omslag

991 Stukken betreffende beperkingen van vliegbewegingen opgelegd door de Air 
Headquarters (RAF) Netherlands East Indies,
1946. 1 omslag

992 Stukken betreffende de aanhouding van generaal-majoor Abdul Kadir,
1946. 1 omslag

993 Stukken betreffende de aanwezigheid van 75mm kanonnen aan de Moesi rivier 
welke een bedreiging vormen voor de vaarroute naar Palembang,
1946. 1 omslag

994 Stukken betreffende de acties rond Madoera, Madoera Ferry,
1946. 1 omslag

995 Stukken betreffende de mogelijke herbezetting van het eiland Madoera,
1946. 1 omslag

996 Stukken betreffende de verdediging van Priok vanuit zee,
1946. 1 omslag

997 Stukken betreffende het terugtrekken van Britse troepen uit Nederlands-Indië en 
het toelaten van Nederlandse troepen,
1946. 1 omslag

998 Stukken betreffende het verlenen van steun aan Engelse troepen bij Palembang,
1946. 1 omslag

999 Stukken betreffende het vervangen van Britse troepen door Nederlandse op Java en
Sumatra,
1946. 1 omslag

1000 Stukken betreffende inmenging in militaire aangelegenheden door civiele 
instanties,
1946. 1 omslag

1001 Stukken betreffende interpretatie van de met de Britse regering getroffen regeling 
inzake oorlogsbuit in Nederlands-Indië,
1946. 1 omslag

1002 Memorandum inzake het gebruik van de macht ter zee en de daaraan opgelegde 
beperkingen, met geleidebrief,
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1946. 1 omslag

1003 Stukken betreffende reacties op de radiorede van generaal Soedirman op 14 
december 1946,
1946. 1 omslag

1004 Brief van de Nederlands-Indische regeringsvertegenwoordiger Ch.O. van der Plas 
betreffende de mogelijkheid Bali en Lombok te herbezetten nu de Japanners de 
extremisten hebben ontwapend,
1946. 1 stuk

1005 Nota van de commandant der Zeemacht in het Oosten aan de gouverneur-generaal
inzake de houding tegenover de Tentara Keamana Rakjat, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1006 Nota van de legercommandant betreffende tactisch opgelegde beperkingen in de 
bevrijde gebieden, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1007 Stukken betreffende voorstellen tot het laten verrichten van werkzaamheden door 
krijgsgevangenen van de Tentara Republiek Indonesia en extremisten,
1946. 1 omslag

1008 Stukken betreffende de bezetting van de Karimoen-Djawa eilanden,
1946-1947. 1 omslag

1009 Stukken betreffende de overname en controle van het eiland Poeloe Samboe,
1946-1947. 1 omslag

1010 Stukken betreffende het voeren van besprekingen over het 
verschepingsprogramma en de wapenstilstand te Medan,
1946-1947. 1 omslag

1011 Stukken betreffende de verhouding tussen Britse en Nederlandse troepen,
1946-1948. 1 omslag

1012 Rapport met een uiteenzetting van de militairen toestand, met bijlage,
1947. 1 omslag

1013 Stukken betreffende beschouwingen aangaande de consequenties van het 
marinebeleid met betrekking tot bezuinigingen op de begroting,
1947. 1 omslag

1014 Stukken betreffende de gedragingen van de Britse en Brits-Indische 
bezettingstroepen in de periode van 28 september 1945 tot 30 november 1946,
1947. 1 omslag

1015 Stukken betreffende het verzoek van de Kamponghoofd van Sapekan om 
bevrijding van Sapekan,
1947. 1 omslag

1016 Stukken betreffende het verzoek van de regering van Nederlands-Indië om 
beveiliging van ingezetenen van Poeloe Tello en Nias,
1947. 1 omslag
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1017 Stukken betreffende het zenden van reliefgoederen naar Kerintji en Djambi,
1947. 1 omslag

1018 Stukken betreffende maatregelen door de Nederlandse strijdkrachten naar 
aanleiding van de repercussies op de rede van generaal Soedirman,
1947. 1 omslag

1019 Stukken betreffende reacties en commentaren op de totstandkoming van de 
Security Council resolutie van 1 augustus 1947,
1947. 1 omslag

1020 Notitie voor de gouverneur-generaal betreffende het verzoek van de Chinese consul
generaal tot het nemen van maatregelen ter beveiliging van Chinese personen en 
eigendommen,
1947. 1 stuk

1021 Brief aan Jhr. Mr. H.L.F.K. van Vredenburch te Batavia betreffende de speciale 
interesse van de Marine voor het eiland Lombok, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1022 Verslag van de Voorbereidende Commissie voor Defensie en Binnenlandse 
Veiligheid betreffende defensie vraagstukken,
1948. 1 stuk

1023 Brief van de commandant Mariniersbrigade betreffende het tactisch gebruik van 
het Amfibisch Bataljon 1949,
1948. 1 stuk

1024 Stukken betreffende de dienstreis van Kapitein ter Zee J. Luske naar Menado en 
Samarinde ter bespreking van patrouille aangelegenheden en dergelijke van 13 - 21 
januari 1949,
1948-1949. 1 omslag

1025 Stukken betreffende het optreden van Nederlandse militaire vliegtuigen tegen 
vliegtuigen welke zich niet houden aan de door de Nederlandse regering gestelde 
bepalingen,
1948-1949. 1 omslag

1026 Circulaire van de basiscommandant Batavia betreffende beveiliging van Batavia en 
omstreken wegens te verwachten subversieve activiteiten,
1949. 1 stuk

1027 Stukken betreffende behandeling van een verzoek van de Nederlandse Pacific 
Petroleum Maatschappij tot intensivering van de patrouilledienst nabij de Siakrivier
in verband met kaartering,
1949. 1 omslag

1028 Stukken betreffende behandeling van voorstellen ter verbetering van de toestand 
in de Molukken,
1949. 1 omslag

1029 Bevelschriften betreffende de geleidelijke ontruiming van gebieden op Sumatra en 
in Zuid-Oost Borneo,
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1949. 1 omslag

1030 Stukken betreffende de beschieting van het Britse schip "Lam Hay" door een 
kustbatterij aan de noord-oost kust van Sumatra,
1949. 1 omslag

1031 Stukken betreffende het mogelijk uitbreiden van het patrouillegebied van het 
ressort Menado,
1949. 1 omslag

1032 Stukken betreffende onderzoek naar het eventueel sluiten van de havens Lho 
Seumawe en Olehleh in verband met beschietingen te Atjeh,
1949. 1 omslag

1033 Stukken betreffende onderzoek naar het verloren gaan van een Makasaarse prauw 
op 3 februari 1949,
1949. 1 omslag

1034 Stukken betreffende operatie 'Zeespin' inzake de bezetting van Bawean,
1949. 1 omslag

1035 Brief van de consul generaal voor China met verzoek de veiligheid te garanderen 
van de Chinese ingezetenen in Indonesië,
1949. 1 stuk

1036 Brief van de legercommandant in Indonesië betreffende de definiëring van de 
begrippen "bezette gebieden", "stand fast" en "republikeinse strijdgroepen", met 
bijlagen,
1949. 1 omslag

1037 Stukken betreffende weigering medewerking te verlenen aan het onderzoek naar 
de berging van een teruggevonden Republikeins Catalina vliegtuig,
1949. 1 omslag

1038 Stukken betreffende behandeling van het verzoek om schadeloosstelling van het 
vaartuig "Tandjung Mutiara" tengevolge van een beschieting op 20 mei 1949 door 
een vliegtuig van de Koninklijke Marine,
1949-1950. 1 omslag

1039 Stukken betreffende de beschieting van een Chinese tongkang door een 
Nederlands vliegtuig in Noord-Sumatra,
1949-1950. 1 omslag

1040 Stukken betreffende de beschieting van het motorvaartuig PPF 239 "Wan Tong" 
door Hr.Ms. "RP 118",
1950. 1 omslag

6.6.2 (Wapenstilstand) overeenkomsten en bestanden

6.6.2 (WAPENSTILSTAND) OVEREENKOMSTEN EN BESTANDEN

1041 Circulaire van de commandant der Zeemacht inzake de overeenkomst met de 
Republiek Indonesië, met bijlage en geleidebrief,
1946. 1 omslag

1042 Stukken betreffende het voeren van besprekingen over de vaststelling van de 
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demarcatielijn,
1946. 1 omslag

1043 Stukken betreffende het voeren van onderhandelingen over het staken van 
vijandelijkheden, alsmede verslagen van schendingen,
1946. 1 omslag

1044 Rapport opgemaakt door de marine correspondent, over de reis met de Commissie 
Generaal naar en het verblijf te Linggadjati van 11 - 13 november 1946 voor het 
voeren van onderhandelingen met de Indonesische leiders, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1045 Stukken betreffende reacties van Republikeinse autoriteiten inzake de 
ontwerpovereenkomst van Linggadjati,
1946. 1 omslag

1046 Verslag van een bespreking tussen Nederlandse en Indonesische autoriteiten nabij 
Semarang op 1 december 1946, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1047 Verslagen van schendingen van voorlopige wapenstilstandsovereenkomsten,
1946-1948. 1 omslag

1048 Stukken betreffende behandeling van klachten van de Indonesische 
Bestandscommissie betreffende schendingen van het bestand door Nederlandse 
troepen en marine,
1947. 1 omslag

1049 Stukken betreffende de behandeling van vragen van de Indonesische 
Bestandscommissie inzake het optreden van een Nederlands oorlogsschip binnen 
de territoriale wateren in het ressort Djambi,
1947. 1 omslag

1050 Stukken betreffende een voordracht tot toelichting van de overeenkomst van 
Linggadjati,
1947. 1 omslag

1051 Stukken betreffende reacties op de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati,
1947. 1 omslag

1052 Stukken betreffende schendingen van de voorlopige bepalingen ten aanzien van de 
te sluiten wapenstilstand en daartegen genomen maatregelen,
1947. 1 omslag

1053 Stukken betreffende verzoek van de Security Council van het Committee of good 
Offices on the Indonesian Question om een Nederlandse Vertegenwoordiging voor 
een bezoek aan Java, Sumatra en Madoera,
1947. 1 omslag

1054 Periodieke mededelingen van de Staf der Zeemacht in het Oosten,
1947-1948. 1 omslag

1055 Telegrammen betreffende besprekingen gehouden tussen Nederlandse en 
Republikeinse troepencommandanten,
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1948. 1 omslag

1056 Verslagen van vergaderingen van de Economische en Financiële Commissie, met 
geleidebrief,
1948. 1 omslag

1057 Werkschema van de Nederlandse delegatie inzake de institutionele regeling in de 
Verenigde Staten van Indonesië,
1948. 1 stuk

1058 Werkschema van de Nederlandse delegatie inzake handhaving van de binnenlandse
veiligheid,
1948. 1 stuk

1059 Stukken betreffende bemiddeling door de VN Commissie voor Goede Diensten bij 
inbreuken op het bestand tussen Nederland en de Republiek,
1948. 1 omslag

1060 Stukken betreffende beschouwingen omtrent de taak en organisatie van de 
Nederlandse Strijdkrachten in Nederlands-Indië,
1948. 1 omslag

1061 Stukken betreffende bestandschendingen door Hr.Ms. "Boeroe", "RP 114" en een 
onbekend schip,
1948. 1 omslag

1062 Rapport betreffende een bestandschending, waaraan door officieren van de 
Commissie van Goede Diensten aan boord van Hr.Ms. "RP 109" is meegewerkt, met 
geleidebrief,
1948. 1 omslag

1063 Rapport betreffende het bezoek van de Militaire Missie van de Commissie van 
Goede Diensten aan het Maritiem Commandement Soerabaja, met geleidebrieven,
1948. 1 omslag

1064 Stukken betreffende de algemene regelingen van het Bestand,
1948. 1 omslag

1065 Stukken betreffende de uitwerking van het programma van Linggadjati,
1948. 1 omslag

1066 Stukken betreffende het Renville bestand van 17 januari 1948,
1948. 1 omslag

1067 Stukken betreffende het bijwonen van vergaderingen van het Economische en 
Financiële Comité van de Commissie van Goede Diensten,
1948. 1 omslag

1068 Stukken betreffende het inlichten van de Nederlandse Delegatie van 
bestandsschendingen waarbij Hr.Ms "RP 135" en "136" en de "Banda" werden 
beschoten,
1948. 1 omslag

1069 Stukken betreffende het regelen en onderhouden van de verbindingen tussen 
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Hr.Ms. "Willem van der Zaan" en de evacuatieschepen en/of de militaire 
autoriteiten in Cheribon, gedurende de evacuatie van troepen van het Indonesische
leger van Cheribon naar Rembang,
1948. 1 omslag

1070 Verslag van een vergadering met het nieuwe lid van de Commissie van Goede 
Diensten de heer Cochran, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1071 Correspondentie van de Nederlandse Delegatie gevoerd met de Security Council 
Committee of Good Offices on the Indonesian Question betreffende het vaststellen,
uitvoeren en nakomen van een bestandsovereenkomst,
1948-1949. 1 pak

1072 Stukken betreffende behandeling van klachten gerezen naar aanleiding van 
beschietingen uitgevoerd door de Hr.Ms. "RP 133" bij Soengei Tongkal alsmede het 
doen van beklag wegens ontvangen vuur op Hr.Ms. "RP 133",
1948-1949. 1 omslag

1073 Correspondentie van de United Nations Commission for Indonesia met de 
Nederlandse delegatie over de benoeming van en instructies voor militaire 
waarnemers,
1949. 1 omslag

1074 Rapport van de commandant van Hr.Ms. "RP 106" over de houding van de 
Indonesische militaire waarnemers te Koeala Langsa op 19 augustus 1949, met 
geleidebrief,
1949. 1 omslag

1075 Stukken betreffende de bezoeken aan kampen en gevangenissen door 
vertegenwoordigers van de Republiek Indonesië,
1949. 1 omslag

1076 Stukken betreffende het vaststellen van strafbepalingen in verband met het 
eventueel schenden van de order tot het staken der vijandelijkheden,
1949. 1 omslag

6.7 Organisatie marine in Nederlands-Indië

6.7 ORGANISATIE MARINE IN NEDERLANDS-INDIË

1077 Richtlijnen voor de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië,
1946. 1 omslag

1078 Stukken betreffende afsplitsing van de Dienst van Scheepvaart van het 
Departement van Marine,
1946. 1 omslag

1079 Stukken betreffende de behandeling van een klacht over het functioneren van de 
marine,
1946. 1 omslag

1080 Stukken betreffende de overname van door Britse troepen geoccupeerde 
gebouwen in Tandjong Priok door de Koninklijke Marine,
1946. 1 omslag
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1081 Stukken betreffende de positie van de oudst-aanwezend zeeofficier te Semarang,
1946. 1 omslag

1082 Stukken betreffende de taak van de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië,
1946. 1 omslag

1083 Stukken betreffende het functioneren van de basiscommandant te Biak,
1946. 1 omslag

1084 Nota inzake het bezwaar en het risico van het uitvoeren van patrouilles met kleine 
trage scheepjes zoals de "Reinira" van de Dienst van de Scheepvaart,
1946. 1 stuk

1085 Stukken betreffende motieven om te komen tot een centraal administratief- en 
bevoorradingsdepot in West-Indië,
1946. 1 omslag

1086 Brief van de commandant 1e Nederlandse Mariniersbrigade betreffende 
bewapening en samenstelling van de brigade,
1946. 1 omslag

1087 Nota van de commandant Mariniersbrigade aan de commandant van het Korps 
Mariniers inzake de vorming van een artillerie-eenheid voor de brigade in 
Nederlands-Indië,
1946. 1 stuk

1088 Stukken betreffende voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de in 
Nederlands-Indië aanwezige vloot en de Marine Luchtvaartdienst te kunnen laten 
opereren,
1946. 1 omslag

1089 Stukken betreffende het geven van enige suggesties en beschouwingen in verband 
met de toekomstige organisatie en positie van de Koninklijke Marine in 
Nederlands-Indië,
1946-1947. 1 omslag

1090 Stukken betreffende voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen de 
Nederlandse en Indische regering inzake ter beschikking stellen aan de Koninklijke 
Marine van terreinen, gebouwen etc.,
1946-1947. 1 pak

1091 Stukken betreffende de bevoegdheden van de Militaire Politie bij de 
Mariniersbrigade,
1946-1949. 1 omslag

1092 Stukken betreffende het verbeteren van de organisatie van de Afdeling Hydrografie 
om tot een goede samenwerking tussen leger en zeemacht op karto- en 
luchtfotografisch gebied te komen,
1946-1949. 1 pak

1093 Stukken betreffende de organisatie van de marinestaf in Nederlands-Indië,
1946-1950. 1 omslag
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1094 Stukken betreffende de organisatie van het Departement van Marine in 
Nederlands-Indië,
1946-1950. 1 omslag

1095 Stukken betreffende instelling en opheffing van de functie intendant van de 
Admiraliteitsdiensten in Nederlands-Indië,
1946-1950. 1 omslag

1096 Stukken betreffende de afscheep en liquidatie van de tijdelijke marinebasis Mios 
Woendi,
1947. 1 omslag

1097 Stukken betreffende de beschikking van de commandant der Zeemacht van 28 
februari 1947 houdende instelling van de Commissie Organisatie Marine, de 
Commissie Marine-bases en steunpunten en de Commissie uniformen en tenues,
1947. 1 omslag

1098 Stukken betreffende de instelling van de functie en omschrijving van de taken van 
de basis-Artillerie-officier te Soerabaja,
1947. 1 omslag

1099 Stukken betreffende de opheffing van de Marine afdelingen te Priok en Batavia en 
de instelling van de plaatselijke marine commandant Batavia en de Marine Kazerne 
Weltevreden,
1947. 1 omslag

1100 Stukken betreffende de organisatie van de luchtverdediging van schepen te 
Soerabaja,
1947. 1 omslag

1101 Stukken betreffende de vaststelling van de redactie van het door de Commissie 
Organisatie Marine opgestelde stuk "Algemeene taak van de Koninklijke Marine",
1947. 1 omslag

1102 Stukken betreffende de verhouding van de Afdeling Hydrografie Nederland tot 
Nederlands-Indië,
1947. 1 omslag

1103 Stukken betreffende heroverweging van de taak en positie van oudst-aanwezend 
zeeofficieren,
1947. 1 omslag

1104 Stukken betreffende het formuleren door de commandant der Zeemacht in 
Nederlands-Indië van de taken van de Koninklijke Marine ten behoeve van het 
civiel bestuur,
1947. 1 omslag

1105 Stukken betreffende het ter discussie stellen van de manier van patrouilleren door 
de Patrouilledienst,
1947. 1 omslag

1106 Correspondentie met de chef der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch 
Leger inzake de plannen van de marine met Balikpapan,
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1947. 1 omslag

1107 Stukken betreffende onderzoek naar de opsporingsbevoegdheden van 
marinepersoneel,
1947. 1 omslag

1108 Stukken betreffende rapportage aan de Consulaire Commissie betreffende het 
Marinedistrict Soerabaja,
1947. 1 omslag

1109 Verslagen van besprekingen van de commandant der Zeemacht gehouden in 
Nederland over de financiën en marine-begroting,
1947. 1 omslag

1110 Stukken betreffende verplaatsing van het commandement der Zeemacht van 
Batavia naar Soerabaja,
1947-1948. 1 omslag

1111 Overzichten van autoriteiten en radiostations van de Marine en van 
havenautoriteiten van het Departement van Scheepvaart,
1947-1949. 1 omslag

1112 Stukken betreffende ontheffing en benoeming van leden van de Nederlands-
Indische Marineraad,
1947-1949. 1 omslag

1113 Brief van de oudst-aanwezend zeeofficier te Sabang met het voorstel tot 
meldingsplicht voor oorlogsschepen voordat ze in een maritiem gebied aankomen,
1948. 1 stuk

1114 Besluit betreffende de wisseling van bij wachtdetachementen geplaatste mariniers, 
met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1115 Stukken betreffende de bevoegdheid van de chef van de Marine Vrouwen Afdeling 
om inspecties in Nederlands-Indië te houden,
1948. 1 omslag

1116 Stukken betreffende de organisatie en bezetting van het Maritiem Commandement
te Soerabaja,
1948. 1 omslag

1117 Stukken betreffende de positie van de Koninklijke Marine in Indonesië in verband 
met de te verlenen onafhankelijkheid aan dat gebiedsdeel en de oprichting van de 
Nederlands-Indonesische Unie,
1948. 1 omslag

1118 Stukken betreffende de status van de Mariniersbrigade en de commandant 
Mariniersbrigade in de structuur van de Koninklijke Marine,
1948. 1 omslag

1119 Stukken betreffende de taak van de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië,
1948. 1 omslag
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1120 Stukken betreffende het intrekken van de functie officier van de wacht op het 
Departement van Marine,
1948. 1 omslag

1121 Stukken betreffende het opheffen van commissies die per 28 februari 1947 inzake 
de organisatie van de Koninklijke Marine waren ingesteld,
1948. 1 omslag

1122 Stukken betreffende het regelen van de vervanging van de commandant der 
Zeemacht en het hoofd van het Departement van Marine,
1948. 1 omslag

1123 Circulaires opgemaakt naar aanleiding van gehouden inspecties,
1948. 1 omslag

1124 Brief van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië aan de minister van 
Overzeesche Gebiedsdelen betreffende vermindering van de patrouilledienst van 
de Koninklijke Marine,
1948. 1 stuk

1125 Verslag van een vergadering betreffende de concentratie van meer 
patrouillevaartuigen op de Oostkust van Sumatra,
1948. 1 stuk

1126 Brief van het Ministerie van Marine inzake de positie van de functie van de onder-
commandant der Zeemacht,
1948. 1 stuk

1127 Stukken betreffende wijziging van de benaming Admiraliteits Intendance Dienst in 
Nederlands-Indië in Admiraliteits Intendance Dienst in het Oosten,
1948. 1 omslag

1128 Stukken betreffende het opdragen van volledige bevoegdheid aan het Korps 
Militaire Politie ten aanzien van wegcontroles op alle motorvoertuigen van de 
Koninklijke Marine,
1948-1949. 1 omslag

1129 Nota's van overgave van de chef Staf Zeemacht Oosten,
1948-1949. 1 omslag

1130 Stukken betreffende voorbereiding van het mobilisatieplan der Koninklijke Marine,
1948-1949. 1 omslag

1131 Brief aan de maritiem commandant te Soerabaja betreffende diens 
strafbevoegdheid over de chef Staf Soerabaja,
1949. 1 stuk

1132 Memoranda ontvangen van de maritiem commandant Soerabaja betreffende de 
marineorganisatie, in het bijzonder met betrekking tot de Marine-Basis Soerabaja,
1949. 1 omslag

1133 Stukken betreffende herziening van aanwijzing van sectorcommandanten Zeefront,
1949. 1 omslag
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1134 Stukken betreffende het beëindigen van de bewaking door een mariniers infanterie 
compagnie in het zeefront te Soerabaja van vitale bedrijven,
1949. 1 omslag

1135 Stukken betreffende het verlaten van Bawean door marine-eenheden,
1949. 1 omslag

1136 Stukken betreffende het vertrek van de Koninklijke Marine uit Tandjong Oeban per 
eind september 1949,
1949. 1 omslag

1137 Stukken betreffende het verzoek van de oudst-aanwezend zeeofficier te Belawan 
over de indeling van landingsvaartuigen voor de zuivering van het kustgebied 
Assahan,
1949. 1 omslag

1138 Stukken betreffende het wijzigen van de titulatuur Equipagemeester ME in 
Equipagemeester AB en van Arsenaal ME in Arsenaal AB,
1949. 1 omslag

1139 Stukken betreffende instelling van de functie van commandant der Mariniers in het 
Oosten en de benoeming van de stafleden,
1949. 1 omslag

1140 Stukken betreffende opgaven van de diverse afdelingen van hun organisatie en 
taak als bijdrage voor de samenstelling van de Memorie van Overgave van het 
Commandement der Zeemacht,
1949. 1 omslag

1141 Nota van de commandant van de zeemacht in het Oosten betreffende de positie 
van Soerabaja als vlootbasis, met geleidebrieven,
1949. 1 omslag

1142 Stukken betreffende het opheffen van het oudst-aanwezend zeeofficierschap te 
Tandjong Priok, alsmede het intrekken van de instructie voor de oudst-aanwezend 
zeeofficier,
1949-1950. 1 omslag

1143 Stukken betreffende opgaven van de benodigde organisaties en eenheden voor de 
Nederlandse Zeestrijdkrachten in Indonesië na de soevereiniteitsoverdracht,
1949-1950. 1 omslag

1144 Stukken betreffende opheffing van het Commandement Maritieme Middelen te 
Makassar,
1949-1950. 1 omslag

1145 Stukken betreffende de terugtrekking van de Koninklijke Marine uit Indonesië,
1950. 1 omslag

1146 Stukken betreffende overdracht van kantoren van de Financiële Administratie aan 
de Republiek Indonesia,
1950. 1 omslag
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6.8 Leger aangelegenheden (KNIL/KL)

6.8 LEGER AANGELEGENHEDEN (KNIL/KL)

1147 Situatierapport van het Algemeen Hoofdkwartier van het Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger / Koninklijke Landmacht over de periode 31 maart - 6 april 1946, met 
geleidebrief,
1946. 1 omslag

1148 Situatierapporten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger Hoofdkwartier 
Grote Oost en Borneo,
1946. 1 omslag

1149 Verschepingsplan van de C Divisie en 6 territoriale bataljons, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1150 Brief aan gouverneur-generaal betreffende de politieke en morele uitholling van de 
eigen troepen,
1946. 1 stuk

1151 Brief ontvangen via de minister van Marine inzake het functioneren van het 
Nederlandse leger in Indonesië, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1152 Brief van de legercommandant betreffende de discipline van ex-krijgsgevangenen 
in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger,
1946. 1 stuk

1153 Rapport van de oudst-aanwezend zeeofficier te Bali naar aanleiding van de 
inscheping van de Y-brigade aan boord van het ms. "Boissevain", met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1154 Brief van het Stafkwartier Y-Brigade betreffende invoering van een Bureau 
Algemene Zaken te Palembang, met geleidebrieven,
1946. 1 omslag

1155 Instructie voor de Y-Brigade, met bijlagen en geleidebrief,
1946. 1 omslag

1156 Operatieve rapporten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en de 
Koninklijke Landmacht,
1946-1948. 1 omslag

1157 Circulaire van de territoriaal commandant Batavia betreffende vermissing van 
vuurwapens, met interne reacties,
1947. 1 omslag

1158 Dislocatiestaten van het Troepencommando Noord-Sumatra en van de te Batavia 
gelegerde onderdelen, met geleidebrieven,
1947. 1 omslag

1159 Stukken betreffende de organisatie van de dagelijkse vergaderingen van de 
Generale Staf van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger,
1947. 1 omslag
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1160 Stukken betreffende het invoeren van een protocol van ontvangst door de resident 
van Zuid-Celebes,
1947. 1 omslag

1161 Stukken betreffende het onregelmatig optreden van Nederlandse soldaten in 
Cheribon,
1947. 1 omslag

1162 Circulaire van de Generale Staf van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 
betreffende voorschriften met betrekking tot verzoeken om vuursteun van 
oorlogsschepen aan legereenheden,
1947. 1 stuk

1163 Nota van de legercommandant inzake de bewapeningspolitiek van het leger in 
Nederlands-Indië,
1947. 1 omslag

1164 Verslagen van de operatiën op Java en Sumatra,
1947. 1 omslag

1165 Stukken betreffende de alarmregeling van het basiscommando Batavia alsmede 
orders inzake plan "X" van de I Divisie "7 December",
1947-1948. 1 omslag

1166 Stukken betreffende het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen gedurende 
feestelijkheden ter voorkoming van subversieve acties,
1947-1948. 1 omslag

1167 Voorschriften van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger voor het gebruik van 
vaartuigen, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1168 Stukken betreffende de samenvoeging van de Territoriale Troepencommmando's 
van Bangka, Billiton en Riouw,
1948. 1 omslag

1169 Brief van de legercommandant betreffende de vestiging van bases in Indonesië,
1948. 1 stuk

1170 Brief van de legercommandant met beschouwingen over de aflossing van de 
commandant divisie "7 december",
1948. 1 stuk

1171 Verslag van de verrichtingen van het hoofd legercommandant Australië, met 
geleidebrief,
1948. 1 omslag

1172 Bevel van de Generale Staf betreffende het ontruimen van de tot de IIIe fase 
behorende gebieden op Java, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

1173 Stukken betreffende de communicatie met jachtvliegtuigen van de militaire 
luchtvaart met andere strijdkrachten, indien de radioverbinding uitgevallen is,
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1949. 1 omslag

1174 Stukken betreffende de mogelijkheden tot fusie van de Koninklijke Landmacht en 
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger,
1949. 1 omslag

1175 Stukken betreffende het onschadelijk maken van zenders op de Wilis door het 
Territoriaal tevens Troepencommando van Oost Java,
1949. 1 omslag

1176 Stukken betreffende voorschriften voor het gebruik van vaartuigen bij de 
landmacht,
1949. 1 omslag

1177 Landkaarten van Java en Sumatra met de aanduiding van de rayons van de 
Nederlandse strijdkrachten, met geleidebrieven,
1950. 1 omslag

6.9 Stafbesprekingen

6.9 STAFBESPREKINGEN

1178 Notulen van de dagelijkse besprekingen tussen de bevelhebber Strijdkrachten in 
het Oosten en Staf over de periode 7 oktober 1945 - 18 mei 1946,
1945-1946. 1 pak

1179 Notulen van besprekingen tussen de commandant der Zeemacht in Nederlands-
Indië en de maritiem commandant Soerabaja,
1946. 1 omslag

1180 Notulen van de besprekingen van de chef van de Marinestaf met de hoofden van de
Stafbureaus,
1946-1948. 1 pak

1181 Notulen van besprekingen van de staf maritiem commandant Soerabaja, met 
geleidebrief,
1946-1948. 1 omslag

1182 Notulen van een vergadering van het Maritiem Commandement Soerabaja inzake 
personeelsaangelegenheden, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1183 Notulen van de wekelijkse vergaderingen van de staf van het Maritiem 
Commandement Soerabaja,
1948. 1 omslag

1184 Verslag van een bespreking van de Coördinatie-Commissie Soerabaja, met 
geleidebrief,
1948. 1 omslag

1185 Verslagen van de commandanten vergaderingen,
1948-1950. 1 omslag

1186 Notulen van een vergadering onder praesidium van de Commandant der Zeemacht 
in het Oosten betreffende de bevoorrading van schepen en vliegtuigen en de 
gevolgen van de moeilijkheden bij deze bevoorrading, met geleidebrief,
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1949. 1 omslag

1187 Verslagen van bijeenkomsten van de afdelingshoofden van het Bureau Vlagofficier 
Koninklijke Marine in Indonesië,
1950. 1 omslag

1188 Verslag van de bijeenkomst van de commandant der Zeemacht met de 
afdelingshoofden betreffende de prioriteitsstelling van Indische zaken,
z.d. 1 stuk

6.10 Bevelsverhoudingen

6.10 BEVELSVERHOUDINGEN

1189 Stukken betreffende de bevelsverhoudingen tussen de Britten en de Nederlanders 
in Nederlands-Indië,
1946. 1 omslag

1190 Nota inzake de verhouding van de inlichtingen officier Soerabaja tot de maritiem 
commandant Soerabaja en het hoofd van de Militaire Inlichtingendienst 
Nederlands-Indië, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1191 Nota van de minister van Overzeese Gebieden inzake bepleiting voor een 
verandering in het opperbevel van de gouverneur-generaal,
1946. 1 stuk

1192 Stukken betreffende de positie van de commandant der Zeemacht in Nederlands-
Indië,
1946-1947. 1 omslag

1193 Stukken betreffende de bevelsverhoudingen te Soerabaja,
1946-1948. 1 omslag

1194 Stukken betreffende de bevelsverhoudingen in Nederlands-Indië,
1946-1950. 1 omslag

1195 Stukken betreffende de bevelsorganisatie van de Nederlandse strijdkrachten in 
Nederlands-Indië,
1947. 1 omslag

1196 Stukken betreffende de bevelsverhoudingen tussen de marine commandant 
Soerabaja en de commandant Vliegkamp Morokrembangan,
1948. 1 omslag

1197 Stukken betreffende de taakverdeling tussen de commandant van de Strijdkrachten
in het Oosten, de chef Technische Dienst en de maritiem commandant Soerabaja,
1948. 1 omslag

1198 Rapport van de Commissie Doelmatigheids Inspectie betreffende 
gezagsverhoudingen in het ambtsgebied van de maritiem commandant te 
Soerabaja,
1948. 1 omslag

1199 Beschikking van de commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië van 8 juni 1948
betreffende de gezagsverhoudingen tussen de maritiem commandant Soerabaja en
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de maritiem commandant Grote Oost, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

6.11 Eerbewijzen en ceremonieel

6.11 EERBEWIJZEN EN CEREMONIEEL

1200 Stukken betreffende een klacht van de oudst-aanwezend zeeofficier te Bali over de 
afscheidsrede van de commandant Y-Brigade,
1946. 1 omslag

1201 Stukken betreffende richtlijnen voor het voeren van commando- en 
onderscheidingsvlaggen op motorvoertuigen,
1946-1949. 1 omslag

1202 Stukken betreffende de gelijkstelling van de maritiem commandant Grote Oost en 
de maritiem commandant Soerabaja met de rang van kapitein ter zee, eskader- of 
divisiecommandant,
1947. 1 omslag

1203 Stukken betreffende de voorbereiding van de viering ter gelegenheid van de 
aanstaande geboorte in het prinselijk gezin,
1947. 1 omslag

1204 Stukken betreffende het gelijkstellen van de eerbewijzen voor de president van 
Oost-Indonesië met een vice-admiraal,
1947. 1 omslag

1205 Stukken betreffende de standaard ambtskleding voor de autoriteiten van Oost-
Indonesië,
1947-1948. 1 omslag

1206 Brief aan de bevelhebber der Zeestrijdkrachten te 's-Gravenhage betreffende het 
aanpassen van het Reglement Eerbewijzen, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1207 Stukken betreffende de doopplechtigheid van Hr.Ms. "Ambon",
1948. 1 omslag

1208 Stukken betreffende het laten vervaardigen van de voorzittershamer voor het 
Kabinet Wali Negara van Soematera Timoer,
1948. 1 omslag

1209 Stukken betreffende onvoldoende eerbewijzen betoont door de commandant van 
Hr.Ms. "Ternate" aan de gouverneur-generaal,
1948. 1 omslag

1210 Stukken betreffende rangonderscheidingstekenen en ambtsvlaggen voor 
Indonesische autoriteiten,
1948. 1 omslag

1211 Verslag van de commandant van Hr.Ms. "Banckert" betreffende een aan boord 
gehouden bijeenkomst met de Radja van Enggano,
1948. 1 stuk

1212 Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot het regeringsjubileum 
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van koningin Wilhelmina en de kroning van prinses Juliana,
1948-1949. 1 omslag

1213 Stukken betreffende het vaststellen van het scheepsembleem van Hr.Ms. "Ceram",
1948-1950. 1 omslag

1214 Stukken betreffende voorschriften voor bezoeken tussen commandanten van 
oorlogsschepen en autoriteiten aan de wal,
1948-1950. 1 omslag

1215 Stukken betreffende de viering van de 284ste verjaardag van het Korps Mariniers,
1949. 1 omslag

1216 Parade order betreffende het herbegraven van 26 marine oorlogsslachtoffers, met 
geleidebrief,
1950. 1 omslag

6.12 Operatieve orders en orders van blijvende aard

6.12 OPERATIEVE ORDERS EN ORDERS VAN BLIJVENDE AARD

1217-1221 Vlootorders,
1945-1950. 5 pakken
1217 1945 - 1947
1218 1948
1219 1949
1220 1950
1221 Nrs. 1 - 300

1222 Vlootorders met betrekking tot de wijze van opmaken en indienen van rapporten 
van verrichtingen,
1945-1950. 1 pak

1223 Orders voor een verkenningstocht, operatie 'Shufti' door de Royal Navy in 
Nederlands-Indië,
1946. 1 omslag

1224 Administratieve orders en bekendmakingen aangaande de Mariniersbrigade,
1946-1949. 1 pak

1225 Bekendmakingen Oosten,
1946-1950. 1 pak

1226 Operatieve Orders van Blijvende Aard,
1946-1950. 1 pak

1227 Staforders 5 t/m 8 van de Marine Luchtvaartdienst in Nederlands-Indië, alsmede 
wijzigingen en aanvullingen,
1947-1948. 1 omslag

1228 Circulaires van de Kleine Vaartuigen Dienst,
1947-1949. 1 omslag

1229 Administratieve order inzake het gebruik van vuurwapens,
1948. 1 stuk
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1230 Besluit van de generaal-majoor der Mariniers regelende de ingebruikname per 1 
januari 1949 van het "Zakboek voor de dienst te velde", met bijlage,
1948. 1 omslag

1231 Operatie bevel voor operatie 'Ekster' met als doel het veilig en op tijd over zee en de
rivier brengen en landen van het bataljon Y van de expeditionaire macht Ekster, met
bijlagen,
1948. 1 omslag

1232 Operatie bevelen voor verkenning met Catalina amfibie vliegtuigen, met 
geleidebrieven,
1948. 1 omslag

1233 Soerabaja-orders, uitgevaardigd door het Maritiem Commandement Soerabaja, 
met aanvullingen,
1948-1950. 1 pak

1234 Kamporders van blijvende aard van de commandant Korps Mariniers (nrs. 1000-
1053),
1949. 1 omslag

1235 Operatieorder voor operatie 'Kikvors', met geleidebrief,
1949. 1 omslag

1236 Stukken betreffende voorschriften van de spelling van de Indonesische taal,
1949. 1 omslag

1237 Stukken betreffende voorstel tot wijziging van de Circulaire Zeemacht 1873 waarin 
het Reglement op de Inwendige Dienst aan boord van Hr.Ms. schepen en 
inrichtingen der Zeemacht gewijzigd wordt,
1949. 1 omslag

1238 Operatieorder betreffende een oefening in de Celebes Zee van 24 april - 26 mei 
1950,
1950. 1 stuk

1239 Patrouille-orders van blijvende aard (Poba's),
1950. 1 omslag

1240 Richtlijnen en een schematisch vaarplan voor de mijnenveegoperatie 'Batak',
1950. 1 omslag

1241 Stafvoorschriften van de Koninklijke Marine betreffende bevelsformulering, met 
geleidebrieven,
1950. 1 omslag

1242 Stukken betreffende de uitvoering van een bijzondere opdracht door Hr.Ms. 
"Evertsen",
1950. 1 omslag

6.13 Instructies (algemeen) voor officieren en commandanten

6.13 INSTRUCTIES (ALGEMEEN) VOOR OFFICIEREN EN COMMANDANTEN

1243 Instructies voor het patrouilleren door de Straat Soenda,
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1945. 1 stuk

1244 Instructie voor de marine inlichtingen officier te Makassar,
1946. 1 stuk

1245 Verordeningen en ordonnanties van belang voor commanderende officieren,
1946. 1 omslag

1246 Instructies bestemt voor de oudst-aanwezend zeeofficier ter plekke,
1946. 1 omslag

1247 Stukken betreffende instructies voor de commandant der Zeemacht in het Oosten,
1946. 1 omslag

1248 Stukken betreffende instructies voor de marine-onderzoeksofficier te Pasar-Ikan,
1946. 1 omslag

1249 Stukken betreffende instructies voor het aanmeren van kleine en grote vaartuigen 
in de regio Palembang,
1946. 1 omslag

1250 Stukken betreffende reacties op de instructie van de Britse commandant Grote 
Oost betreffende de controle over de verschillende gebieden,
1946. 1 omslag

1251 Instructie van het Maritiem Commando Grote Oost voor kapitein Kielstra van het 
hoofdkwartier Grote Oost en Borneo betreffende het inspecteren van 
marinegebouwen door het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, met bijlagen en 
geleidebrief,
1946. 1 omslag

1252 Stukken betreffende een instructie voor de chef van de Marine 
Demagnetiseringsdienst,
1946-1947. 1 omslag

1253 Stukken betreffende instructies voor de commandant Marine Vliegkamp 
Morokrembangan, de commandant Oostelijk Verkennings- en Transport Squadron 
en de commandant van het 860e Squadron Marine Luchtvaartdienst,
1946-1947. 1 omslag

1254 Stukken betreffende richtlijnen voor het rapporteren van leemten en fouten in 
zeekaarten, zeemansgidsen e.d.,
1946-1947. 1 omslag

1255 Instructies voor havencommandanten inzake de bewaking van kaden en goederen,
1946-1948. 1 omslag

1256 Stukken betreffende voorlopige instructies voor de maritiem commandant 
Soerabaja,
1946-1948. 1 omslag

1257 Reisinstructies aan de commandanten van Hr.Ms. schepen,
1946-1950. 1 omslag
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1258 Stukken betreffende instructies voor de liaison officieren van de Koninklijke Marine 
te Soerabaja en Singapore,
1946-1950. 1 omslag

1259 Instructie voor commandanten van Hr.Ms. oorlogsschepen voor het opsporen van 
strafbare feiten ter zee, met bijlagen,
1947. 1 omslag

1260 Instructie voor de oudst-aanwezend zeeofficier te Kalianget, met bijlagen,
1947. 1 omslag

1261 Instructies voor de commandant Marine Bewakings Afdeling Batavia en de hoofden
van de plaatselijke diensten te Batavia,
1947. 1 omslag

1262 Brief aan de maritiem commandant Soerabaja betreffende richtlijnen voor de 
berichtgeving van bijzondere gebeurtenissen,
1947. 1 stuk

1263 Stukken betreffende de vaststelling van een algemene instructie voor 
beveiligingsofficieren,
1947. 1 omslag

1264 Stukken betreffende instructie voor de bezettings-commandant Kampement 
Malang,
1947. 1 omslag

1265 Stukken betreffende instructie voor de transportofficier van de wacht tevens 
officier van de wacht plaatselijk commandant Marine Batavia bij ontvangst van het 
codewoord "Wilhelmina",
1947. 1 omslag

1266 Brief van de oudst-aanwezend zeeofficier te Semarang Maas met het voorstel om 
te komen tot een instructie voor zijn functie,
1947. 1 stuk

1267 Instructie voor de commandant Mobiele Koninklijke Marine detachement 
Panaroekan, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

1268 Stukken betreffende de algemene instructie voor de detachementscommandant 
Denpasar,
1947-1948. 1 omslag

1269 Instructies voor de chef van de Geneeskundige Dienst der Marine te Soerabaja en 
het hoofd Geneeskundige Dienst der Zeemacht in het Oosten,
1947-1949. 1 omslag

1270 Stukken betreffende het aanpassen van het voorschrift signalen door de minister 
van Marine op voordracht van wijzigingen aangebracht door de commandant Korps
Mariniers,
1947-1949. 1 omslag
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1271 Stukken betreffende regeling van de benaming en codering bij rapportage van de 
verschillende acties van Hr.Ms. schepen,
1947-1949. 1 omslag

1272 Stukken betreffende regeling van de zone-tijden,
1947-1949. 1 omslag

1273 Stukken betreffende instructies voor de oudst-aanwezend zeeofficieren,
1947-1950. 1 pak

1274 Instructie voor de officier Marine Stoomvaartdienst behorende tot de Kleine 
Vaartuigen Dienst, belast met de functie van flottielje-officier van de 
flottieljelandingsvaartuigen tank,
1948. 1 stuk

1275 Instructies voor personeel van binnenliggende schepen en van walinrichtingen te 
Soerabaja, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1276 Stukken betreffende de instructie voor de liaison officier belast met het beheer en 
gebruik van de Marine Codebescheiden aan boord van de Hr.Ms. "Morotai",
1948. 1 omslag

1277 Stukken betreffende instructie tot beperkte strafbevoegdheid van de 
detachementscommandant Marine Etablissements Kazerne,
1948. 1 omslag

1278 Stukken betreffende instructies voor inlichtingen-officieren bij Marine Vliegkampen
in Nederlands-Indië,
1948. 1 omslag

1279 Instructie voor de troepencommandanten betreffende de maatregelen tegen 
Republikeinse bestandsschendingen,
1948. 1 stuk

1280 Instructie voor de commandant van het Marine Verlofcentrum te Malino, met 
geleidebrief,
1948-1949. 1 omslag

1281 Stukken betreffende instructie voor de commandant Mariniers Oosten,
1948-1949. 1 omslag

1282 Stukken betreffende instructies voor de oudst-aanwezend zeeofficier te Sibolga,
1948-1949. 1 omslag

1283 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van het orderboek 
bootscommandanten van de Kleine Vaartuigen Dienst,
1948-1949. 1 omslag

1284 Beschikking van het Maritiem Commandement Soerabaja inzake het herzien van de
aanwijzing sector commandanten Marine Belangen Kring Soerabaja, met 
geleidebrief,
1949. 1 omslag
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1285 Instructie voor de commandant munitie detachement Oosthaven,
1949. 1 omslag

1286 Instructies voor de commandant van een flottielje c.q. een divisie mijnenvegers,
1949. 1 omslag

1287 Stukken betreffende richtlijnen voor het registreren van vaartuigen door de 
havenmeesters,
1949. 1 omslag

1288 Instructie voor de beveiligingsofficier van het Departement van Marine te Batavia, 
met geleidebrief,
1949. 1 omslag

1289 Instructie voor de commandant Zeefront, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

1290 Instructie voor de detachementscommandant ME-Politie bij het Marine 
Kampement Malang,
1949. 1 stuk

1291 Instructies voor de walofficieren van de Kleine Vaartuigen Dienst,
1949. 1 omslag

1292 Stukken betreffende wijziging van de instructies voor de chef Technische Dienst en 
de officier Corvetten Stoomvaartdienst,
1949. 1 omslag

1293 Instructies voor de vlagofficier Koninklijke Marine in Indonesië regelende de 
verhouding van de Nederlandse militaire bevelhebbers tot de hoge commissaris 
van de Kroon in Indonesië,
1949-1950. 1 omslag

1294 Instructie voor de commandant van de Marine Luchtvaartdienst in het Oosten, met 
bijlagen,
1949-1950. 1 omslag

1295 Instructie voor de commandant van het Squadron no.7, met geleidebrieven,
1949-1950. 1 omslag

1296 Stukken betreffende voorlopige instructies voor de officier beheerder Basis 
Soerabaja, commandeur Koninklijke Marine Soerabaja en de chef Staf Koninklijke 
Marine Soerabaja,
1949-1950. 1 omslag

1297 Stukken betreffende wijziging van de voorlopige instructie voor de commandant 
Marine Nieuw-Guinea,
1949-1950. 1 omslag

1298 Handleiding voor commandanten van detachementen-mariniers in het Oosten, 
met bijlagen,
1950. 1 omslag
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1299 Instructie voor de chef staf Koninklijke Marine te Belawan, met bijlagen en 
geleidebrief,
1950. 1 omslag

1300 Instructies voor de stafofficier der Mariniers in Indonesië,
1950. 1 omslag

1301 Stukken betreffende de instructie van de inspecteur Technische Dienst,
1950. 1 omslag

1302 Instructies voor de stafofficier Mariniers Soerabaja,
1950. 1 omslag

1303 Stukken betreffende voorlopige instructie voor de vlagofficier Materieel en hoofden
der onderafdelingen,
1950. 1 omslag

6.14 Rollen (indelen en uitvoeren van functies)

6.14 ROLLEN (INDELEN EN UITVOEREN VAN FUNCTIES)

1304 Stukken betreffende de schematische rollen indeling aan boord van de 
torpedobootjagers Hr.Ms "Banckert", Hr.Ms. "Tjerk Hiddes", Hr.Ms. "Van Galen" en 
Hr.Ms. "Evertsen",
1947. 1 omslag

1305 Stukken betreffende de totstandkoming van de handleiding voor de samenstelling 
van gevechtsrollen,
1947-1948. 1 omslag

1306 Stukken betreffende de indeling van alarm- en oorlogswachtrollen,
1948. 1 omslag

1307 Stukken betreffende het uitvoeren en reacties op de circulaire Zeemacht 1777 inzake
commandements- en administratieve rollen,
1948. 1 omslag

1308 Stukken betreffende het vaststellen van een handleiding voor de samenstelling van 
gevechtsrollen,
1948. 1 omslag

1309 Stukken betreffende richtlijnen met betrekking tot het plaatsen van schepelingen 
met Brevet Onderzeeboot Verkenner I en II in de alarmrol,
1948. 1 omslag

6.15 Post- en archiefzaken

6.15 POST- EN ARCHIEFZAKEN

1310 Processen-verbaal van vernietiging van archiefbescheiden,
1948-1950. 1 pak

1311 Stukken betreffende behandeling van klachten over de postverzorging van het 
Marine Postkantoor te Soerabaja,
1949. 1 omslag

1312 Stukken betreffende regeling van de postverbinding met Nederland,
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1949. 1 omslag

1313 Stukken betreffende inspectie en overdracht van archiefbescheiden,
1949-1950. 1 omslag

1314 Stukken betreffende regeling van de postverzorging van schepen in verband met 
hun vaarprogramma,
1949-1950. 1 omslag

1315 Stukken betreffende de stagnering van de postbezorging naar Nieuw-Guinea,
1950. 1 omslag

6.16 Historische aangelegenheden

6.16 HISTORISCHE AANGELEGENHEDEN
6.16.1 Algemeen

6.16.1 ALGEMEEN

1316 Stukken betreffende de eventuele viering van het 100 jarig bestaan van het Marine 
Etablissement Soerabaja,
1946. 1 omslag

1317 Stukken betreffende oprichting van een Bataviase afdeling van het Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam,
1946-1947. 1 omslag

1318 Besluit van 10 maart 1947 inzake opdracht aan luitenant ter zee Koninklijke Marine 
H. Deekens tot overdracht van geheime historische bescheiden van de Koninklijke 
Marine aan het hoofd van de Historische Sectie van de Marinestaf te Den Haag, met
bijlagen,
1947. 1 omslag

1319 Chronologisch overzicht van de ontwikkelingen van de betrekkingen tussen 
Nederland en Indonesië van 15 augustus 1945 tot 11 november 1948, samengesteld 
door de Afdeling Documentatie van de Regeringsvoorlichtingsdienst te Den Haag,
1948. 1 stuk

1320 Stukken betreffende de status van de archieven van de Netherlands Forces 
Intelligence Service na het overbrengen daarvan van Australië naar Nederlands-
Indië,
1948. 1 omslag

6.16.2 Tweede Wereldoorlog

6.16.2 TWEEDE WERELDOORLOG

1321 Stukken betreffende operationele samenwerking tussen Engeland, later ook 
Amerika, en Nederland (ADB conversations), alsmede de Duff Cooper conferentie 
over een garantieverklaring voor Britse steun bij een aanval van Japan op 
Nederlands-Indië,
1941. 1 omslag

1322 Scheepsdagboeken van het ss. "Saroena" en het ms. "Clavella",
1944-1945. 1 omslag

1323 Rapport betreffende de evacuatie van materieel en personeel van Batavia en 
Tandjong Priok,
1945. 1 stuk
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1324 Proces-verbaal opgemaakt in het krijgsgevangenkamp Palembang naar aanleiding 
van het vergaan van het ms. "Poeloo Bras" in 1942 eigendom van de Stoomvaart 
Maatschappij Nederland, met geleidebrief,
1945. 1 omslag

1325 Verslag van de evacuatie van de bemanning van Hr.Ms. mijnenlegger "Soemenep" 
naar Tjilatjap, met geleidebrief,
1945. 1 omslag

1326 Stukken betreffende het betuigen van tevredenheid aan militairen voor hun 
plichtsgetrouwheid tijdens de Japanse bezetting,
1945-1946. 1 omslag

1327 Stukken betreffende inlichtingen omtrent de tijdens een aanval van Japan te 
Longnawang op 20 augustus 1942 omgekomen en vermiste militairen,
1945-1946. 1 omslag

1328 Stukken betreffende opgaven van mishandeling van krijgsgevangenen welke zich 
hebben voorgedaan in het krijgsgevangenkamp te Makassar,
1945-1946. 1 omslag

1329 Stukken betreffende onderzoek naar de gedragingen van sergeant P. Bostelaar, alias
Graf Peter von Friesland, en zijn ontslag wegens vermeende oorlogsmisdaden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog,
1945-1947. 1 pak
Bevat in beslag genomen persoonlijke eigendommen

1330 Stukken betreffende het vermoedelijk overlijden van J. Riupassa bij het 
bombarderen op 17 november 1943 van een Japans vrachtschip ter hoogte van het 
eiland Babar en het overmaken van zijn nalatenschap aan de nabestaanden,
1945-1950. 1 omslag

1331 Stukken betreffende onderzoek en afwikkeling van aangelegenheden met 
betrekking tot overleden, overlevend of vermist personeel van de op 1 maart 1942 
gezonken Hr.Ms. "Evertsen",
1945-1950. 1 omslag

1332 Postbericht inzake nauwe relaties van een medewerker van het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger met een Japanner, een ondergeschikte van de Resident 
Tanaka tijdens de Tweede Wereldoorlog,
1946. 1 stuk

1333 Telegrammen uit 1942 over de samenwerking tussen Amerika, Australië en 
Nederland,
1946. 1 omslag

1334 Vertalingen van Japanse documenten over de oorlog in de Pacific met o.a. de Slag in
de Javazee,
1946. 1 omslag

1335 Verzamelde gegevens ontvangen van de marine commandant in Australië 
betreffende bevelstructuren van de strijdkrachten van de Verenigde Staten, 
Engeland, Australie en Nederland in 1942,



116 Commandant Zeemacht Ned.-Ind. 2.13.72

1946. 1 omslag

1336 Rapporten betreffende het verlies op 8 maart 1942 van de Hr.Ms. schepen "Eland 
Dubois" en de "Jan van Amstel",
1946. 1 omslag

1337 Stukken betreffende de actie van Hr.Ms. "TM 15" tegen een Japanse vloot nabij 
Tandjong Awar Awar,
1946. 1 omslag

1338 Stukken betreffende de ondergang in de nacht van 2 op 3 maart 1942 van het ss. 
"Rooseboom",
1946. 1 omslag

1339 Stukken betreffende de ondergang van Hr.Ms. "Piet Hein" op 19 februari 1942,
1946. 1 omslag

1340 Staten met opgave van personeel van de Koninklijke Marine ten tijde van de 
capitulatie van Nederlands-Indië, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1341 Verslag van de Nederlandse liaison officier te Manilla betreffende onderzoek naar 
de mutaties onder de Nederlandse onderdanen die tijdens de Japanse occupatie 
van Philippine Island aldaar in krijgsgevangenschap vertoefden, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1342 Verslag van de luitenant ter zee I.H. Deijman van de gebeurtenissen tijdens een 
Japanse aanval op Tarakan op 10 januari 1942, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1343 Rapport van kapitein luitenant ter zee Jager betreffende de marineverrichtingen op 
Ambon in de periode januari - februari 1942, alsmede van zijn bevindingen tijdens 
zijn krijgsgevangenschap, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1344 Rapport van schipper Vooys betreffende de oorlogsverrichtingen van de 3e Divisie 
Hulpmijnenvegers in mei 1940, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1345 Stukken betreffende verklaringen van militairen over de verrichtingen van de 
Marine troepen te Ambon in de oorlog vanaf de Japanse inval tot de bevrijding,
1946. 1 omslag

1346 Lijsten van in krijgsgevangenschap overleden Nederlandse onderdanen,
1946-1947. 1 omslag

1347 Stukken betreffende het verloren gaan van Hr.Ms. "Piet Hein" tijdens het 
zeegevecht op 19 februari 1942 in Straat Badoeng,
1946-1948. 1 omslag

1348 Stukken betreffende krijgsgevangen, gesneuvelde en vermiste militairen van de 
zeemacht van de slag bij Kertosono op 5 maart 1942,
1946-1948. 1 omslag
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1349 Stukken betreffende verklaringen inzake de ondergang op 28 februari 1942 van 
Hr.Ms. "De Ruyter" en de tocht per sloep in een poging om de Javawal te bereiken,
1946-1948. 1 omslag

1350 Stukken betreffende het bemiddelen bij de inschrijving in de registers van de 
burgerlijke stand te Tandjoeng Pandan van vijf slachtoffers die op 6 december 1941 
tijdens een ongeval met de Catalina vliegboot "Y 44" om het leven zijn gekomen,
1946-1949. 1 omslag

1351 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen omtrent de slachtoffers van 
de Japanse luchtaanval nabij Broome te Australië op 3 maart 1942,
1946-1949. 1 pak

1352 Stukken betreffende onderzoek naar de gedragingen van de arts officier van 
gezondheid, M.C. Boon van Ochsée,
1946-1949. 1 omslag

1353 Stukken betreffende overbrenging naar Manilla van de asresten van in het Fukuoka 
Kamp I en IV gestorven krijgsgevangenen, alsmede voorstellen voor het oprichten 
van een monument op het massagraf "Tromp" op Kembang Koening te Soerabaja,
1946-1949. 1 omslag

1354 Overzicht van het gebruik van grondmijnen in de Pacific Oorlog 1941-1945,
1947. 1 stuk

1355 Proces-verbaal van afgelegde verklaringen door de Duitser H. Philipsen, die 
verdacht wordt voorzitter te zijn geweest van de Nazipartij in Indonesië, met 
bijlagen en geleidebrief,
1947. 1 omslag

1356 Tijdtafel, opgemaakt aan de hand van de documenten door de Netherlands 
Division van de International Prosecution Section ten bewijze van de Japanse 
agressie tegen Nederland, overlegd ter terechtzitting van het International Military 
Tribunal for the far East te Tokyo van 3 - 10 december 1946, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

1357 Verslagen van de Japanse oorlogsvoering in de Javazee,
1947. 1 omslag

1358 Stukken betreffende behandeling van het verslag van de luitenant ter zee J. Lebeau 
over de verrichtingen van Hr.Ms. mijnenvegers divisie II na 8 december 1941,
1947. 1 omslag

1359 Stukken betreffende de krijgsverrichtingen van het Marine Bataljon in 1942 op 
Oost-Java,
1947. 1 omslag

1360 Stukken betreffende oorlogsgebeurtenissen inzake materieel en personeel van de 
Dienst van Scheepvaart,
1947. 1 omslag

1361 Stukken betreffende onderzoek naar de executies te Bodjonegoro,
1947-1948. 1 omslag
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1362 Oorlogsdocumentatie en krijgsgeschiedkundige gegevens over de Japanse 
oorlogsvoering in Nederlands-Indië,
1947-1949. 1 pak
Bevat tevens vertalingen van Japanse verslagen

1363 Processen verbaal betreffende de redding van twee vrouwen uit het water te Den 
Helder op 14 mei 1940 door officier van administratie Koninklijke Marine Reserve 
Onbepaald Verband H.C. Vaandrager,
1948. 1 omslag

1364 Uittreksels uit 'La Revue Maritime', Affaires navales 1940 en 1942, met 
geleidebrieven,
1948. 1 omslag

1365 Stukken betreffende de gedragingen van de gezagvoerder van het ms. "Makassar" 
bij vijandelijkheden met Japan in februari 1942,
1948. 1 omslag

1366 Stukken betreffende de nominatieve opgave van in 1941 en 1942 in Nederlands-
Indië aangenomen leerling vliegtuigmonteurs,
1948. 1 omslag

1367 Stukken betreffende de verklaring van de commandant van Hr.Ms "Krakatau" 
inzake het zinken van de mijnenlegger Hr.Ms. "Krakatau" op 9 maart 1942,
1948. 1 omslag

1368 Stukken betreffende het opsporen van luisterrapporten van door Radio Tokyo 
gehouden uitzendingen in verband met het proces tegen W.J. van Dienst over zijn 
radio-uitzendingen tijdens de oorlog,
1948. 1 omslag

1369 Stukken betreffende verrichtingen van het ms. "Mastdijn" alias "Borneo Maru" bij 
beschietingen door de Japanners op 10 januari 1942,
1948. 1 omslag

1370 Verslagen van overlevenden van Hr.Ms. "Piet Hein" welke op 19 februari 1942 tijdens
een gevecht met de Japanners ten zuiden van Bali zonk,
1948-1949. 1 omslag

1371 Lijst samengesteld door the Japanese Civilian Merchant Marine Committee 
betreffende schepen welke op de kust van Indo-China zijn gezonken, met 
geleidebrief,
1949. 1 omslag

1372 Verzamelde gegevens betreffende de Japanse oorlogsschade en verliezen,
1949. 1 omslag

1373 Stukken betreffende de ondergang van het ss. "Van Imhoff" door een 
bombardement op 19 januari 1942,
1949. 1 omslag

1374 Stukken betreffende het bergen van het ss. "Roggeveen" die in opdracht van de 
Nederlands-Indische regering in maart 1942 door de Koninklijke Marine in het 
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bassin van het Marine Etablissement te Soerabaja tot zinken is gebracht,
1949. 1 omslag

1375 Dagboek in de Maleische taal van de inlandse hofmeester Soedjadi over de periode 
1941 - 1943,
1950. 1 omslag

1376 Strategische beschouwingen van de bevelhebber strijdkrachten in het Oosten,
z.d. 1 stuk

1377 Uittreksel uit het despatch on operations in de South West Pacific Area,
z.d. 1 stuk

1378 Nota betreffende de verrichtingen van de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië,
z.d. 1 stuk

6.17 Persaangelegenheden en voorlichting

6.17 PERSAANGELEGENHEDEN EN VOORLICHTING

1379 Uittreksels uit dagbladen, ontvangen van het Marine Commandement Australië, 
welke betrekking hebben op Hr.Ms. "Piet Hein",
1946. 1 omslag

1380 Stukken betreffende de berichtgeving over een actie op het eiland Bawean ten 
oosten van Kamal op Madoera op 5 juli 1946 waarbij een prauw werd weggehaald,
1946. 1 omslag

1381 Stukken betreffende de marine voorlichting,
1946. 1 omslag

1382 Stukken betreffende de positie van de Marine Voorlichtingsdienst in Nederlands-
Indië,
1946. 1 omslag

1383 Stukken betreffende het verstrekken van interne, informele inlichtingen aan 
Residenten en civil officers Allied Military Administration, Civil Affairs Branch,
1946. 1 omslag

1384 Brief van de Stafsectie van het geallieerd hoofdkwartier te Singapore inzake de 
wens de berechting van Japanse oorlogsmisdadigers meer bekendheid te geven,
1946. 1 stuk

1385 Brief van de commandant van de Hr.Ms. "Cairus" te Port Darwin inzake het contact 
met een journalist over de wijze waarop deze van informatie was voorzien,
1946. 1 stuk

1386 Brief van de oudst-aanwezend zeeofficier te Balikpapan inzake negatieve 
berichtgeving over de marine in het plaatselijk dagblad "Het Nieuws" in verband 
met vergoedingen aan oud geïnterneerden, met bijlage,
1946. 1 stuk

1387 "Wekelijkse kroniek" nummers 19-54, uitgave van de Regerings Voorlichtingsdienst 
Batavia ter voorlichting van voorlichters,
1946-1947. 1 pak
Met hiaten
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1388 Publicaties van de Regerings Voorlichtingsdienst te Batavia betreffende voorlichting
en propaganda,
1946-1947. 1 omslag

1389 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Marine Voorlichtingsdienst,
1946-1949. 1 omslag

1390 Stukken betreffende het geven van betere voorlichting ter ondersteuning van het 
moreel van het personeel,
1946-1950. 1 omslag

1391 Brief aan de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië betreffende misleidende 
berichtgeving door de Filippijnse pers, met bijlagen,
1947. 1 omslag

1392 Brief betreffende een verzoek van de legercommandant aan de chef Generale Staf 
Nederland om in Nederland te komen tot een verbod danwel beperking inzake de 
berichtgeving over troepentransporten,
1947. 1 stuk

1393 Stukken betreffende de coördinatie van berichtgeving met betrekking tot acties in 
Nederlands-Indië,
1947. 1 omslag

1394 Stukken betreffende overleg tussen de commandant Korps Mariniers en de chef 
van de Generale Staf betreffende het functioneren van de respectievelijke 
Voorlichtingsdiensten,
1947. 1 omslag

1395 Stukken betreffende reactie op de publicatie in het Aneta-bulletin van 14 mei 1947 
betreffende geneesmiddelen voor Indonesië,
1947. 1 omslag

1396 Stukken betreffende reacties op het artikel in de Aneta inzake uitlatingen van de 
politiek adviseur voor Sumatra over voedselblokkades en blokkades ter zee,
1947. 1 omslag

1397 Stukken betreffende uitgave van het weekblad 'Wapenbroeders', een gezamenlijke 
uitgave van de Legervoorlichtingsdienst en de Marine Voorlichtingsdienst,
1947, 1949 1 omslag

1398 Circulaire van de gouverneur-generaal met richtlijnen voor de voorlichtingsdiensten
met betrekking tot de uitgifte van algemene communiques die betrekking hebben 
op de politieke situatie,
1947. 1 stuk

1399 Teksten van radiouitzendingen naar Nederland, verzorgd door de Marine 
Voorlichtingsdienst in Nederlands-Indië,
1947-1948, 1950. 1 omslag

1400 Stukken betreffende het nemen van maatregelen ten opzichte van onder de 
troepen verschijnende periodieken,
1947-1948. 1 omslag
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1400A Teksten van radiouitzendingen voor de strijdkrachten in Nederlands-Indië, verzorgd
door de Marine Voorlingtingsdienst in Nederlands-Indië.
1947-1948. 1 omslag

1401 Bekendmakingen nrs. 12a en 12b betreffende vaststelling van voorschriften ten 
aanzien van verboden lectuur voor personeel van Zee- en Landmacht,
1947-1949. 1 omslag

1402 Mededeling van de legercommandant over het voorgenomen bezoek van een 
journalist van Readers Digest en diens vooringenomenheid ten opzichte van de 
Republikeinse zaak,
1948. 1 stuk

1403 Persberichten uit Singapore,
1948. 1 omslag

1404 Verslagen van de werkzaamheden van de Marine Voorlichtingsdienst over het jaar 
1947 en het eerste halfjaar 1948,
1948. 1 omslag

1405 Stukken betreffende een pamflet over de positie van Indische Nederlanders,
1948. 1 omslag

1406 Stukken betreffende een publicatie in de krant over een organisatorische overgang 
van Batavia naar Soerabaja,
1948. 1 omslag

1407 Stukken betreffende een radio-toespraak door de commandant der zeemacht bij 
het regeringsjubileum van de Koningin,
1948. 1 omslag

1408 Stukken betreffende een verslag uit de Nipon Times inzake het protest van de 
Sovjet Unie tegen Generaal MacArthur,
1948. 1 omslag

1409 Stukken betreffende foutieve publicaties inzake de positie van de 
legercommandant generaal S.H. Spoor,
1948. 1 omslag

1410 Stukken betreffende handhaving van het marineweekblad 'Ik zal handhaven',
1948. 1 omslag

1411 Stukken betreffende het bezoek van journalisten aan Tandjong Oeban,
1948. 1 omslag

1412 Stukken betreffende het voornemen om maatregelen te nemen tegen de 
verspreiding van het weekblad "J.M. De Stem van Nederland",
1948. 1 omslag

1413 Stukken betreffende publicaties in het tijdschrift "Blijf op de Hoogte" en in kranten,
1948. 1 omslag

1414 Persmededelingen en communiques van de Marine Voorlichtingsdient in 
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Nederlands-Indië,
1948-1950. 1 omslag

1415 Voorlichtingsrapporten van het Detachement Mariniers Oosthaven,
1949. 1 omslag

1416 Stukken betreffende de mogelijke oprichting van een algemeen mariniersblad,
1949. 1 omslag

1417 Stukken betreffende het bezoek van Amerikaanse journalisten aan Indonesië,
1949. 1 omslag

1418 Stukken betreffende voorschriften inzake de handelswijze met betrekking tot de 
verspreiding van progressieve lectuur onder militairen,
1949. 1 omslag

1419 Ingekomen Amerikaanse persberichten,
1949-1950. 1 omslag

1420 Stukken betreffende het samenstellen, uitgeven en verspreiden van het maandblad
"Alle Hens",
1949-1950. 1 omslag

6.18 Inlichtingen

6.18 INLICHTINGEN
6.18.1 Gegevens vreemde naties

6.18.1 GEGEVENS VREEMDE NATIES

1421 Stukken betreffende de oefeningen van de Britse Eastern Fleet,
1946. 1 omslag

1422 Stukken betreffende de verhouding van de Royal Indian Navy tot de Royal Navy,
1946. 1 omslag

1423 Stukken betreffende gegevens van het door de Britse marine gebruikte 
reparatieschip H.M.S. "Wayland",
1946. 1 omslag

1424 Rapport opgesteld door een officier op Hr.Ms. "Tromp" over de Radio-Organisatie 
en Verbindingsdienst van de Amerikaanse Marine, met geleidebrieven,
1946. 1 omslag

1425 Brief van het Consulaat Generaal der Nederlanden te Simla aan de minister van 
Buitenlandse Zaken inzake de verdediging van Brits-Indië,
1946. 1 stuk

1426 Stukken betreffende het beleid ten aanzien van het Manus-eiland,
1947. 1 omslag

1427 Rapport over de Ceylonese marine, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1428 Stukken betreffende gegevens over de Amerikaanse Marine in het Verre Oosten,
1948. 1 omslag



2.13.72 Commandant Zeemacht Ned.-Ind. 123

1429 Stukken betreffende gegevens over de verdedigingsmiddelen van Australië en 
Nieuw-Zeeland,
1948. 1 omslag

1430 Stukken betreffende het instellen van een marinevlag voor de Italiaanse Marine en 
Koopvaardijvloot,
1948. 1 omslag

1431 Stukken betreffende inlichtingen ontvangen van de Royal Netherlands Navy Liaison
Office te Singapore betreffende de opbouw van de Malayan Naval Force,
1949. 1 omslag

1432 Stukken betreffende het verlenen van Amerikaanse hulp voor militaire doeleinden 
aan de Filippijnen en Birma,
1949-1950. 1 omslag

6.18.2 Reisverslagen

6.18.2 REISVERSLAGEN

1433 Reisverslag van de stafofficier Havendetachementen van zijn reis naar Palembang 
op 6 en 7 augustus 1946,
1946. 1 stuk

1434 Verslag van een dienstreis van een officier van de Netherlands Forces Intelligence 
Service naar Pontianak van 13 - 20 maart 1946, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1435 Rapport van de oudst-aanwezend zeeofficier te Balikpapan naar aanleiding van zijn
bezoek aan Samarinda, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1436 Rapport van de gezagvoerder van het ms. "Wakde" over de reis naar Palembang, 
met geleidebrief,
1947. 1 omslag

1437 Reisverslag van de stafofficier Havendetachementen van Batavia naar Belawan v.v. 
op 25 - 29 januari 1947, met bijlagen,
1947. 1 omslag

1438 Verslag van de rede van luitenant kolonel Van der Post betreffende beschouwingen 
over zijn reis door Republiekeins gebied,
1947. 1 stuk

1439 Stukken betreffende de dienstreis ter verkenning van de verschillende gebieden van
de ondercommandant der Zeemacht in Nederlands-Indië per Catalina vliegboot "P-
76",
1947. 1 omslag

1440 Stukken betreffende rapportage van de reis naar Pakan Baroe van een 
vertegenwoordiger van het Internationale Rode Kruis,
1948. 1 omslag

1441 Rapport van de politiek adviseur van de Nederlandse Missie in Japan over zijn 
dienstreis naar Korea, met geleidebrief,
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1950. 1 omslag
6.18.3 Politieke informatie, beoordelen van de toestand

6.18.3 POLITIEKE INFORMATIE, BEOORDELEN VAN DE TOESTAND

1442 Maandrapport van de oudst-aanwezend zeeofficier betreffende de gebeurtenissen 
over de maand november te Merauke, met geleidebrief,
1945. 1 omslag

1443 Wekelijks situatierapport van het hoofd Inlichtingendienst bevelhebber 
Strijdkrachten in het Oosten, met geleidebrief,
1945. 1 omslag

1444 Rapporten betreffende de gebeurtenissen te Soerabaja en gegevens over de haven,
1945. 1 omslag

1445 Rapport van de bevelhebber Strijdkrachten in het Oosten betreffende de situatie in 
Palembang, met geleidebrief,
1945. 1 omslag

1446 Uittreksel betreffende politieke passages uit het rapport omtrent de Royal 
Australian Navy in de Nederlands-Indische Archipel van de 'chief of intelligence 
staff British Pacific Fleet', met geleidebrief,
1945-1946. 1 omslag

1447 Politiek verslag Sampit over oktober 1946, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1448 Politiek verslag van de Nederlandse Liaison Missie Singapore, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1449 Rapportage inzake de politieke situatie in de residentie Riouw,
1946. 1 omslag

1450 Rapportage inzake de politieke situatie te Balikpapan,
1946. 1 omslag

1451 Circulaire aan de diverse officieren betreffende politieke aantekening 
oorspronkelijk bedoeld voor het Bestuur-IV, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1452 Rapport betreffende de politieke situatie te Bandoeng, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1453 Stukken betreffende de berichtgeving over een incident onder de Chinezen te 
Bagan Si Api-Api,
1946. 1 omslag

1454 Stukken betreffende de situatie op Madoera en Soerabaja,
1946. 1 omslag

1455 Rapport inzake de situatie in het landschap Boeleleng, met bijlagen en geleidebrief,
1946. 1 omslag

1456 Nota inzake het voeren van republikeinse propaganda op Timor en Ambon door 
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personen die door het Centraal Evacuatiebureau met regeringsmachtiging zijn 
gezonden om de evacuatie mogelijkheden te bestuderen,
1946. 1 stuk

1457 Stukken betreffende rapportage van het vlagincident bij Belawan door de Britten in 
december 1945,
1946. 1 omslag

1458 Nota van de Algemene Secretarie betreffende de toestanden in het binnenland, 
met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1459 Brief van de Netherlands Forces Intelligence Service inzake de havenaanleg te 
Pakan Baroe,
1946. 1 omslag

1460 Brief van de procureur-generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië 
betreffende het communisme,
1946. 1 stuk

1461 Rapport van rapporteur ir. G. Broersma betreffende de situatie te Soerabaja, met 
geleidebrieven,
1946. 1 omslag

1462 Inlichtingenrapport van de Mariniers Veiligheidsdienst A-Divisie betreffende de 
rijstaanvoer naar Madoera, met geleidebrief,
1946-1947. 1 omslag

1463 Stukken betreffende het verzamelen van intelligentie gegevens betreffende de 
Kangean-eilandengroep,
1946-1947. 1 omslag

1464 Rapporten over de politieke situatie te Bali, Banga, Djambi, Java, Noord-Sumatra, 
Noord-Molukken, Palembang, Riouw, West-Borneo en Padang,
1946-1948. 1 pak

1465-1466 Rapporten betreffende het Verre Oosten samengesteld door de Marine 
Inlichtingendienst, met bijlagen en geleidebrieven,
1946-1949. 2 pakken
1465 1946 - 1947
1466 1948 - 1949

1467 Brief aan de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië betreffende merkwaardige 
uitlatingen van de sultan van Pontianak, met bijlage,
1947. 1 omslag

1468 Politieke aantekeningen ontvangen uit diverse bronnen,
1947. 1 omslag

1469 Rapport van de regeringscommissaris voor Bestuurs-aangelegenheden voor 
Noord-Sumatra over de eerste helft van september 1947,
1947. 1 stuk

1470 Tweewekelijkse politieke en militaire overzichten ontvangen van het Hoofdkwartier
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Grote Oost en Borneo,
1947. 1 omslag

1471 Rapport betreffende de politieke en militaire toestand afkomstig van de 
Territoriaal-tevens Troepencommando Noord Sumatra Stafkwartier "Z" Brigade, 
met geleidebrief,
1947. 1 omslag

1472 Rapporten betreffende incidenten in de Chinese gemeenschap in Nederlands-Indië,
1947. 1 omslag

1473 Stukken betreffende het opmaken van situatie rapporten en het verstrekken van 
informatie over de sultan van Ternate,
1947. 1 omslag

1474 Stukken betreffende rapportage door het Consulaat Generaal der Nederlanden te 
Singapore over de toestand op het eiland Bawean,
1947. 1 omslag

1475 Verslag van de legercommandant betreffende de politiek-militaire situatie op Java 
en Sumatra,
1947. 1 stuk

1476 Stukken betreffende de herziening van de bestuursinrichting van de Daerah 
Kalimantan Barat,
1947-1948. 1 omslag

1477 Stukken betreffende politieke beschouwingen over de situatie op Sumatra,
1947-1948. 1 omslag

1478 Stukken betreffende rapportage inzake een incident met een Amerikaanse Dakota, 
USAF C47 9915 op het vliegveld Perak,
1947-1948. 1 omslag

1479 Politieke verslagen betreffende de toestand in de verschillende gebieden van 
Nederlands-Indië,
1947-1950. 1 pak

1480 Rapportage over de politieke toestand in Ambon en Menado naar aanleiding van 
het bezoek van de president van de Negara Indonesia Timoer aan Ambon,
1948. 1 omslag

1481 Stukken betreffende de politieke toestand in het Republikeinse gebied van Bantam,
1948. 1 omslag

1482 Stukken betreffende historische schets van de situatie in Bagan Si Api-Api na de 
capitulatie van Japan op 15 augustus 1945,
1948. 1 omslag

1483 Rapporten van de Marine Inlichtingendienst betreffende inlichtingen over de 
onbezette gebieden langs de kust en de eilanden van Java inclusief de Sumatra-
kust van Straat Soenda,
1948. 1 omslag
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1484 Nota van de maritiem commandant Grote Oost inzake niet getolereerde politieke 
propaganda te Makassar,
1948. 1 stuk

1485 Brief van de procureur-generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië 
inzake de toestand in Republikeins gebied, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1486 Verslagen van politieke besprekingen tussen de resident van Madoera en 
Nederlandse civiele en militaire autoriteiten in Madoera,
1948. 1 omslag

1487 Intelligentiegegevens betreffende de terreinen vallende onder de oudst-aanwezend
zeeofficier Belawan,
1948-1949. 1 omslag

1488 Economisch rapport over het gebied rond Bengkalis en Selat Pandjang, met 
geleidebrief,
1949. 1 omslag

1489 Moties aangenomen op de conferentie van afgevaardigden van de Chung Hua 
Tsung Hui organisaties inzake te nemen maatregelen na de politionele acties, met 
geleidebrieven,
1949. 1 omslag

1490 Politiek-economisch verslag van de territoriaal bestuursadviseur voor Tapanuli te 
Sibolga, met bijlage en geleidebrief,
1949. 1 omslag

1491 Politieke verslagen van de resident van Timor en onderhorigheden,
1949. 1 omslag

1492 Rapporten over de situatie in het ressort Oost-Java en Bodjonegoro, met 
geleidebrieven,
1949. 1 omslag

1493 Verslag van de controleur bij het Binnenlands Bestuur, E.A.P. de Raadt, inzake de 
situatie te Kuala Tungkal,
1949. 1 omslag

1494 Stukken betreffende het manifest van de vereniging 'De Twaalfde Provincie' 
(TWAPRO) Singa Minahasa,
1949. 1 omslag

1495 Rapporten van de Marine Inlichtingendienst betreffende de ongecontroleerde 
gebieden aan de kust en de eilanden van Noord-Sumatra,
1949. 1 omslag

1496 Stukken betreffende berichten over wapensmokkel door Westerling ter 
ondersteuning van islamitische groeperingen,
1950. 1 omslag

1497 Rapport van het Marine Verlofcentrum Malino over de situatie te Makassar en te 
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Malino, met reactie op het rapport,
1950. 1 omslag

6.18.4 Politieke informatie, beoordelen van de toestand internationaal

6.18.4 POLITIEKE INFORMATIE, BEOORDELEN VAN DE TOESTAND 
INTERNATIONAAL

1498 Verslag van de Netherlands Liaison Mission Singapore betreffende de South East 
Asia Defence Council, met geleidebrieven,
1946. 1 omslag

1499 Rapport van de Nederlandse gezant te Melbourne inzake de verdediging van 
Australië en bases in de Stille Oceaan,
1946. 1 stuk

1500 Brief van de marine commandant Australië betreffende politieke activiteiten van 
Indonesiërs te Australië,
1946. 1 stuk

1501 Stukken betreffende de vorming van de South East Asia Defence Council,
1946-1948. 1 omslag

1502 Stukken betreffende gegevens ontvangen van de marine adviseur inzake een 
voorgenomen Japanse walvis-expeditie 1949 - 1950,
1946-1949. 1 omslag

1503 Rapport betreffende boven- en ondergrondse olietanks in Japan opgemaakt door 
M. de Blank van de Nederlandse delegatie bij de Far Eastern Commission te 
Washington, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

1504 Rapport van de regering van Nederlands-Indië betreffende de politieke aspecten 
van de moeilijkheden in India en Pakistan,
1947. 1 stuk

1505 Rapporten van de Directie Verre Oosten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
over de stand van zaken van de buitenlandse politieke problemen,
1947. 1 omslag

1506 Rapport van de Inlichtingendienst Singapore, opgemaakt door de commissaris van 
politie,
1947. 1 omslag

1507 Rapport van de Netherlands Forces Intelligence Service betreffende de onder 
Engelse vlag varende schepen "Lam Hong" en "Lam Yang", met geleidebrief,
1947. 1 omslag

1508 Brief van de tijdelijk zaakgelastigde der Nederlanden te Washington betreffende de 
overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Filippijnse Republiek over het 
gebruik van militaire bases, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

1509 Stukken betreffende berichtgeving uit Singapore met betrekking tot de heersende 
publieke opinie inzake de Indonesische kwestie,
1947-1948. 1 omslag
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1510-1511 Geheime rapporten en halfmaandelijkse berichten van het Consulaat Generaal der 
Nederlanden te Singapore ontvangen door tussenkomst van de Royal Netherlands 
Naval liaison officer te Singapore,
1947-1949. 2 pakken
1510 1947-1948
1511 1949

1512 Aantekening van de opmerking van de Britse consul generaal inzake de bestrijding 
van communisten, zowel door de Republiek Indonesië als door Britse troepen in 
Malakka,
1948. 1 stuk

1513 Codetelegrammen inzake de voorbereiding van een mogelijke evacuatie van de 
Nederlandse kolonie te Rangoon ten gevolge van de politieke situatie aldaar,
1948. 1 omslag

1514 Stukken betreffende Indonesische (Sumatra) communistische contacten met 
Malakka,
1948. 1 omslag

1515 Nota van de regering van Nederlands-Indië betreffende de politieke situatie in 
Siam, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1516 Overzicht van de Palestijnse kwestie ingezonden door de federale regering van 
Indonesië, met geleidbrief,
1948. 1 omslag

1517 Rapporten betreffende de Sovjet-Unie,
1948. 1 omslag

1518 Rapport betreffende de politieke ontwikkeling in Indo-China na de ondertekening 
van het akkoord van de Baie d'Along ingezonden door de federale regering van 
Indonesië, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1519 Verslag betreffende het communisme in Japan, alsmede reacties op het verslag,
1948. 1 omslag

1520 Stukken betreffende de Russische betrokkenheid bij de Republiek,
1948. 1 omslag

1521 Stukken betreffende de betrekkingen tussen Birma en Nederlands-Indië,
1948. 1 omslag

1522 Stukken betreffende de politieke ontwikkelingen van Birma alsmede de 
ontwikkeling van Banka, Billiton en Riouw,
1948. 1 omslag

1523 Stukken betreffende de politieke situatie in Afghanistan,
1948. 1 omslag

1524 Stukken betreffende de politieke situatie in China,
1948. 1 omslag
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1525 Stukken betreffende de politieke situatie in Zuid-Oost-Europa,
1948. 1 omslag

1526 Stukken betreffende de viering van de eerste verjaardag van de staat Pakistan,
1948. 1 omslag

1527 Stukken betreffende informatie over de Kashmir kwestie,
1948. 1 omslag

1528 Rapport ontvangen van de Netherlands Forces Intelligence Service betreffende het 
Stalinisme, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1529 Rapport opgesteld door de tijdelijk zaakgelastigde bij Hr.Ms. Ambassade te Nanking
betreffende het communisme in Korea, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1530 Stukken betreffende politieke aangelegenheden in de Filippijnen,
1948. 1 omslag

1531 Rapport van de Marine adviseur van de Nederlandse Militaire Missie in Japan 
betreffende de activiteiten van Indonesiërs in Japan en Japanse activiteit met 
betrekking tot Nederlands-Indië, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1532 Brief van de Nederlandse Missie in Japan aan de minister van Buitenlandse Zaken 
inzake de verdediging van de Pacific, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1533 Rapporten van het Consulaat-Generaal der Nederlanden te Singapore, met bijlagen 
en geleidebrieven,
1948. 1 omslag
Bevat ook foto's

1534 Stukken betreffende de politieke situatie in India,
1948-1949. 1 omslag

1535 Stukken betreffende gegevens over de scheepvaart en scheepsbouw in Japan,
1948-1949. 1 omslag

1536 Inlichtingen rapporten van het consulaat-generaal der Nederlanden te Singapore, 
met geleidebrief,
1949. 1 omslag

1537 Rapport betreffende de ontwikkeling van de politieke en economische toestand in 
China,
1949. 1 stuk

1538 Rapport betreffende een Japanse beoordeling van de toestand in China, met 
geleidebrief,
1949. 1 omslag

1539 Stukken betreffende het incident op de Yangtse-rivier tussen HMS "Amethyst" van 
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de Royal Navy en de Chinese communisten,
1949. 1 omslag

1540 Stukken betreffende inlichtingen van de marine adviseur inzake resultaten van de 
Diet en de Prefectorial Farm Land Committees verkiezingen in Japan,
1949. 1 omslag

1541 Brief van de consul generaal aan de minister van Buitenlandse Zaken betreffende 
de Britse politiek in het Verre Oosten,
1949. 1 stuk

1542 Verslagen van de marine adviseur betreffende de gebeurtenissen in Japan en 
omliggende landen in de maanden november en december 1949,
1949. 1 omslag

1543 Stukken betreffende sluiting van Chinese havens in door communisten bezet 
gebied en het treffen van maatregelen ter bescherming van Nederlandse belangen,
1949-1950. 1 omslag

1544 Verslagen van de ambassadeur E.N. van Kleffens betreffende het communisme in 
Zuid-Oost Azië,
1949-1950. 1 omslag

1545 Stukken betreffende het bezoek van de eerste minister van India, Pandit Nehru, aan
Indonesië,
1950. 1 omslag

6.18.5 Inlichtingen (diensten) en veiligheid

6.18.5 INLICHTINGEN (DIENSTEN) EN VEILIGHEID

1546 Stukken betreffende instelling en taak van Sectie III van het Bureau Inlichtingen van
de Marine-Staf,
1945. 1 omslag

1547 Circulaire van de Netherlands Forces Intelligence Service inzake hoe te handelen 
met papieren achtergelaten in gebouwen die door Nederlandse instanties zijn 
betrokken, met geleidebrief,
1945. 1 omslag

1548 Postbericht van de Inlichtingendienst inzake het gebrek aan coördinatie bij de 
werkzaamheden van diverse inlichtingendiensten en dat ene Westerling te Medan 
voor de Britten zou werken,
1946. 1 stuk

1549 Stukken betreffende de invoering van een nieuw evaluatie-systeem voor berichten 
bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger,
1946. 1 omslag

1550 Stukken betreffende de plaatsing van marinepersoneel in Netherlands Forces 
Intelligence Service verband,
1946. 1 omslag

1551 Stukken betreffende de vaststelling van afdeling 3 en 4 van de regeling van de 
Intelligentie Dienst der Koninklijke Marine inhoudende het beveiligingsreglement,
1946. 1 omslag
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1552 Instructie inzake de taak van het hoofd van het Netherlands Forces Intelligence 
Service buitenkantoor Bangka Billiton,
1946. 1 stuk

1553 Rapport van de Marine Intelligencedienst inzake ene Frans Goedhart, thans in 
Nederlands-Indië, die wordt verdacht van communistische sympathieën, met 
geleidebrief,
1946. 1 omslag

1554 Rapport van de oudst-aanwezend zeeofficier te Hollandia inzake onrust en 
ontevredenheid onder de inlandse militairen in Nieuw-Guinea, met geleidebrief,
1946. 1 stuk

1555 Rapporten van het hoofd van de Netherlands Forces Intelligence Service 
betreffende het functioneren van de dienst,
1946. 1 omslag

1556 Circulaire van het parket van de procureur-generaal inzake de wijze waarop de 
Netherlands Forces Intelligence Service het bestuursbeleid kan steunen,
1946. 1 stuk

1557 Rapport van luitenant ter zee I H.J. Noppen betreffende zijn bevindingen in 
Tjipajoeng, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1558 Informatiebladen van de Marine Intelligentie Dienst,
1946-1947. 1 pak

1559 Stukken betreffende de organisatie van en werkzaamheden door de Marine 
Intelligentie Dienst Commandement Zeemacht Nederlands-Indië,
1946-1947. 1 omslag

1560 Stukken betreffende de werkwijze en organisatie van de Netherlands Forces 
Intelligence Service buitenkantoren,
1946-1947. 1 omslag

1561 Stukken betreffende reacties en stemming van marine personeel naar aanleiding 
van de politieke ontwikkelingen,
1946-1947. 1 omslag

1562 Stukken betreffende regeling van de organisatie en werkzaamheden van de Marine 
Intelligentie Dienst,
1946-1947. 1 omslag

1563 Stukken betreffende voorstellen van de Marine Inlichtingendienst inzake de 
veiligheid met betrekking tot toekomstige operaties,
1946-1947. 1 omslag

1564 Maandrapporten van de Marine Inlichtingendienst commandant der Zeemacht in 
Nederlands-Indië,
1946-1948. 1 omslag

1565 Instructies , circulaires en een regeling voor de verantwoording van geheime 
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uitgaven van de directeur van de Netherlands Forces Intelligence Service aan de 
hoofden van de buitenkantoren te Makassar, Palembang en Soerabaja,
1946-1949. 1 omslag

1566 Inlichtingen overzichten van het Hoofdkwartier Militaire Luchtvaart,
1946-1949. 1 omslag

1567 Intelligentie rapport van Hr.Ms. "Ceram" over de maand april 1947, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

1568 Tweewekelijkse berichtgeving en verslagen van de Politieke Inlichtingendienst van 
de Residentie Riouw,
1947. 1 omslag

1569 Stukken betreffende beveiliging en regels voor het classificeren van officiële 
correspondentie bij de Koninklijke Marine,
1947. 1 omslag

1570 Stukken betreffende de beschikking van de commandant der Zeemacht in 
Nederlands-Indië van 18 februari 1947 met richtlijnen voor de veiligheid van 
geheime stukken,
1947. 1 omslag

1571 Stukken betreffende de taak en organisatie van de Marine Intelligentie Dienst,
1947. 1 omslag

1572 Stukken betreffende het geven van aanwijzingen ter verkrijging van gegevens en 
documenten over de wijze waarop de gewelddadige acties vanuit Djocja worden 
voortgezet,
1947. 1 omslag

1573 Stukken betreffende het openbaar worden van berichten omtrent het plan Spoor 
tot omverwerping van de Indonesische Regering en uitspraken van professor 
Schermerhorn omtrent de situatie in Indo-China,
1947. 1 omslag

1574 Stukken betreffende het verzoek van het Ministerie van Marine om over te mogen 
gaan tot publicatie van nautische gegevens van de Moesi rivier,
1947. 1 omslag

1575 Stukken betreffende inlichtingen over internationale smokkelaarsbendes en van bij 
de Netherlands Forces Intelligence Service te werk gestelde marinepersoneel 
verstrekt door de Netherlands Forces Intelligence Service,
1947. 1 omslag

1576 Stukken betreffende overzichten van Indonesische zijde inzake het bezoek van 
Hr.Ms. "Ceram" aan Djambi,
1947. 1 omslag

1577 Besluit van de minister van Marine inzake wijziging van de naam Marine 
Intelligentiedienst in Marine Inlichtingendienst, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

1578 Instructie voor het hoofd van het Netherlands Forces Intelligence Service 
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buitenkantoor Bandjermasin,
1947. 1 stuk

1579 Stukken betreffende onderzoek naar de communistische activiteiten van de familie 
Bornhaupt en hun contacten met Nederlandse militairen,
1947-1949. 1 pak

1580 Rapport van het hoofd Marine Inlichtingendienst van de verrichtingen over de 
maand juni 1948,
1948. 1 stuk

1581 Circulaires betreffende het inachtnemen van veiligheidsvoorschriften,
1948. 1 omslag

1582 Rapport betreffende inlichtingen verzameld tijdens de patrouille met Hr.Ms. 
"Boeroe" van 25 februari - 3 maart 1948, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1583 Stukken betreffende het zenden van een inlichtingenagent naar Indragiri door het 
Consulaat der Nederlanden te Singapore,
1948. 1 omslag

1584 Stukken betreffende instelling van de Centrale Militaire Inlichtingendienst,
1948. 1 omslag

1585 Stukken betreffende overname van de Veiligheidsdienst door de Marine 
Inlichtingendienst,
1948. 1 omslag

1586 Stukken betreffende reorganisatie van de Militaire Inlichtingendienst en het 
ontwerp besluit tot instelling van een Centrale Militaire Inlichtingendienst en een 
Directoraat Militaire Inlichtingen,
1948. 1 omslag

1587 Stukken betreffende signalering van onderzeeboten van onbekende nationaliteit,
1948. 1 omslag

1588 Brief van de Nederlandse Militaire Missie te Japan inzake een te Makassar gevangen
zittende kapitein luitenant ter zee die betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van 
nieuwe wapens,
1948. 1 stuk

1589 Verslag van de vergadering met de hoofden van de inlichtingen en 
veiligheidsgroepen op Java over de Inlichtingendienst,
1948. 1 stuk

1590 Stukken betreffende voorschriften ter beveiliging van militaire aangelegenheden,
1948. 1 omslag

1591 Stukken betreffende regeling tot het verkrijgen en gebruiken van 
legitimatiebewijzen,
1948-1949. 1 omslag

1592 Stukken betreffende voorschriften en regelingen betreffende veiligheid bij en 
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bevoegdheid tot verstrekken van inlichtingen,
1948-1949. 1 omslag

1593 Inlichtingsmemorandum betreffende de controle op het MEMAT (meermalen 
gebruikt aftrektal)-geheimschriftsysteem, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

1594 Rapporten waarnemingen van de commandant M-Infanterie Compagnie van het 
Korps Mariniers,
1949. 1 omslag

1595 Stukken betreffende aanwijzingen tot geheimhouding van operatieplannen,
1949. 1 omslag

1596 Stukken betreffende het beveiligen van militaire aangelegenheden en in het 
bijzonder van geclassificeerde documenten,
1949. 1 omslag

1597 Stukken betreffende standpuntbepaling door de vlagofficier der Koninklijke Marine 
in Indonesië betreffende de gedeeltelijke opheffing van de Marine 
Inlichtingendienst in Indonesië,
1950. 1 omslag

6.19 Militaire liaison (ook missie) met andere landen

6.19 MILITAIRE LIAISON (OOK MISSIE) MET ANDERE LANDEN

1598 Stukken betreffende de positie van de liaison officier Koninklijke Marine in 
Singapore na vertrek van de Allied Forces Netherlands East-Indies,
1946. 1 omslag

1599 Stukken betreffende de vermeende slechte verhouding tussen Nederlanders en 
Australiërs,
1946. 1 omslag

1600 Verslagen uit dagboeken over de periode 24 juni - 7 juli 1946 ontvangen van de 
Nederlandse liaison officier bij de 3d. Check Reconnaissancy Party I.S.T.D. te 
Singapore,
1946. 1 omslag

1601 Nota van het hoofd van de Nederlandse Militaire Missie voor Japan betreffende de 
samenstelling en taak van de Militaire Missie Tokyo,
1946. 1 stuk

1602 Stukken betreffende de vriendschappelijke relatie met Australië,
1946-1948. 1 omslag

1603 Brieven ontvangen van de Royal Netherlands Navy liaison officer Singapore 
betreffende het uitsluiten van Nederlandse officieren in Britse officieren clubs,
1947. 1 omslag

1604 Stukken betreffende de militaire liaison tussen Nederlands-Indië en Malakka,
1947. 1 omslag

1605 Stukken betreffende de ontwikkeling van de Chinese houding ten opzichte van de 
verschillende Nederlandse instanties te Singapore,
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1947. 1 omslag

1606 Stukken betreffende het aandoen van Nederlandse oorlogsschepen van 
Trincomalee in plaats van Colombo,
1947. 1 omslag

1607 Stukken betreffende het toevoegen van militaire liaison-officieren aan het 
Consulaat Generaal te Singapore,
1947. 1 omslag

1608 Stukken betreffende het verzoek van de gouverneur van Ceylon richtlijnen uit te 
vaardigen voor de bezoeken van schepen van de Koninklijk Marine aan Ceylon,
1947. 1 omslag

1609 Stukken betreffende richtlijnen voor het bezoek van buitenlandse militaire attachés
aan Nederlands-Indië,
1947. 1 omslag

1610 Stukken betreffende de competentie tot het verstrekken van inlichtingen over de 
Mariniersbrigade naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van 
Amerikaanse zijde,
1947-1948. 1 omslag

1611 Stukken betreffende bezuinigingen op het personeel te Singapore,
1948. 1 omslag

1612 Stukken betreffende de benoeming van een Hongaarse consul te Batavia,
1948. 1 omslag

1613 Stukken betreffende de functie van Royal Netherlands Navy liaison officer te 
Singapore,
1948. 1 omslag

1614 Stukken betreffende de verkoop van wapens en munitie van de Koninklijke Marine 
aan de Australische regering,
1948. 1 omslag

1615 Stukken betreffende richtlijnen voor het omgaan met en het optreden tegen 
Chinese Rode Kruis- en hospitaalschepen,
1948. 1 omslag

1616 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van havens en vliegvelden voor hulp 
aan de Britten ter verdediging van Hong Kong,
1949. 1 omslag

1617 Stukken betreffende het bezoek van een aantal Amerikaanse leden van het Huis 
van Afgevaardigden aan Indonesië van 26 - 30 september 1949,
1949. 1 omslag

1618 Stukken betreffende het verzoek van de Royal Netherlands Navy Liaison Office te 
Singapore gerechtigd te worden tot het uitgeven van vaarvergunningen,
1949. 1 omslag

1619 Stukken betreffende regeling van Search en Rescue activiteit van Australische 
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militaire vliegtuigen boven Indonesisch gebied,
1949. 1 omslag

1620 Stukken betreffende verkregen toestemming voor landingen van Nederlandse 
leger-en marinevliegtuigen op Royal Air Force vliegvelden te Singapore,
1949. 1 omslag

1621 Stukken betreffende advisering aan de chef Staf der Zeemacht van de Verenigde 
Staten van Indonesië over het standpunt in te nemen bij het doorvaren van de 
territoriale wateren door twee Nieuw-Zeelandse oorlogsschepen,
1949-1950. 1 omslag

1622 Stukken betreffende het functioneren van de marine vertegenwoordiging te 
Singapore,
1949-1950. 1 omslag

1623 Stukken betreffende opmerkingen op de door de minister van Marine vastgestelde 
"Aanwijzingen voor de in Nederland geaccrediteerde marine-attachés",
1950. 1 omslag

6.20 Scheepvaart, zeevervoer, luchttransport

6.20 SCHEEPVAART, ZEEVERVOER, LUCHTTRANSPORT
6.20.1 Scheepvaart en zeevervoer

6.20.1 SCHEEPVAART EN ZEEVERVOER

1624 Rapporten betreffende het bemannen en beladen van het ss. "Van Spilbergen",
1945. 1 omslag

1625 Stukken betreffende de totstandkoming van een regeling voor zeevervoer onder 
het bestand,
1946. 1 omslag

1626 Stukken betreffende de verscheping van marine goederen door ss. "Van Spilbergen"
van Australië naar Nederlands-Indië,
1946. 1 omslag

1627 Stukken betreffende het eigendomsrecht van ex-Japanse schepen,
1946. 1 omslag

1628 Stukken betreffende het vervoer van Baweanezen van Singapore naar Bawean en 
mededeling dat deze bevolkingsgroep een risico vormt voor de veiligheid,
1946. 1 omslag

1629 Stukken betreffende de boycot door Australië van het vervoer en lading van 
Nederlandse schepen bestemt voor het redeverkeer in Nederlands-Indische havens,
alsmede de verhouding tussen Nederland en Australië in deze,
1946-1947. 1 omslag

1630 Stukken betreffende het incorrect gedrag van de gezagvoerder van het ss. "Melchior
Treub",
1946-1947. 1 omslag

1631 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van het Departement van 
Economische Zaken, Bureau Goederen Voorziening, ter verkrijging van een 
vaarvergunning voor materiaal uit India ten behoeve van rijstpellerijen in de 
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Republiek,
1947. 1 omslag

1632 Stukken betreffende de beschikking van de commandant der Zeemacht van 16 mei 
1947 houdende instelling en benoeming van kapitein luitenant ter zee KMRSD J.A. 
Smaal als algemeen zeetransport officier Nederlands-Indië, alsmede instructies 
voor de algemeen zeetransport officier,
1947. 1 omslag

1633 Stukken betreffende de organisatie van de maritieme- en 
scheepvaartaangelegenheden te Palembang,
1947. 1 omslag

1634 Stukken betreffende de toepassing van bepalingen over de veiligheid en toezicht op
te Singapore geregistreerde schepen,
1947. 1 omslag

1635 Stukken betreffende omzetting van de Dienst van Scheepvaart in het Departement 
van Scheepvaart en instelling van de Raad van het Zeevervoer,
1947. 1 omslag

1636 Stukken betreffende vervulling van haven en douane formaliteiten door 
Nederlandse koopvaardijschepen,
1947. 1 omslag

1637 Vaar-, ontschepings- en afvoerbevelen ontvangen van Coördinatie Militair Vervoer,
1947-1948. 1 omslag

1638 Stukken betreffende de publicatie van scheepsbewegingen niet behorende tot de 
Koninklijke Pakketvaart Maatschappij in het Archipel,
1947-1948. 1 omslag

1639 Stukken betreffende het verlenen danwel intrekken van vaarvergunningen voor 
schepen, firma's en bepaalde bestemmingen,
1947-1950. 1 omslag

1640 Regeling em- en debarkementen oceaantroepenschepen te Soerabaja, met bijlage 
en geleidebrief,
1948. 1 omslag

1641 Scheepvaartstatistiek over 1947 ontvangen van het Departement van Scheepvaart,
1948. 1 stuk

1642 Stukken betreffende de afwijzing van een verzoek van de Koninklijke Pakketvaart 
Maatschappij inzake het verlenen van hulp aan schepen,
1948. 1 omslag

1643 Stukken betreffende de bewaking aan boord van ms. "Van Heutz",
1948. 1 omslag

1644 Stukken betreffende de taak van het Departement van Scheepvaart met betrekking 
tot het zeehaven- en scheepvaartregime,
1948. 1 omslag
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1645 Nota van de staf-officier operaties inzake de regeling voor het zeeverkeer,
1948. 1 stuk

1646 Nota van het hoofd van de Dienst der Zoutregie inzake de wederopbouw van het 
zeevervoer van Oost-Java,
1948. 1 stuk

1647 Stukken betreffende beschouwingen over de vaart op Sumatra met betrekking tot 
het zeehaven- en scheepvaartregime,
1948-1949. 1 omslag

1648 Stukken betreffende beschouwingen van de Raad voor het Zeevervoer inzake het 
zeevervoer in en om de Indonesische archipel,
1948-1949. 1 pak

1649 Stukken betreffende de positie van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij,
1948-1949. 1 omslag

1650 Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van leden van de Raad voor de 
Scheepvaart,
1948-1950. 1 omslag

1651 Beschikkingen van de commandant der Zeemacht inzake de scheepvaart en visserij,
1949. 1 omslag

6.20.2 Luchttransport

6.20.2 LUCHTTRANSPORT

1652 Stukken betreffende het vaststellen van een delegatie voor de Regionale Luchtvaart
Conferentie te Melbourne,
1946-1947. 1 omslag

1653 Stukken betreffende instelling en opheffing van het Directoraat Luchtvervoer,
1946-1949. 1 omslag

1654 Stukken betreffende de problemen met landingsrechten voor Nederlandse militaire
vliegtuigen te Manilla,
1947. 1 omslag

1655 Stukken betreffende het verkrijgen van landingsrechten in de Filippijnen,
1947. 1 omslag

1656 Brief van de waarnemend directeur van Verkeer en Waterstaat aan de gouverneur-
generaal van Nederlands-Indië inzake de regeling van het vliegverkeer met 
Australië,
1947. 1 stuk

1657 Stukken betreffende instelling van een Luchttransportcommando,
1948. 1 omslag

1658 Correspondentie met het Departement van Verkeer, Energie en Mijnwezen te 
Batavia betreffende instemming met het ontwerp Luchtvaart Besluit Verbindingen,
1948. 1 omslag
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1659 Stukken betreffende deelname aan de ICAO South East Asia Conference te New 
Delhi en de voorafgaande besprekingen te Singapore,
1948-1949. 1 omslag

1660 Stukken betreffende het verkrijgen van toestemming van de minister van Defensie 
van de Verenigde Staten van Indonesië om vliegtuigen van de Marine 
Luchtvaartdienst naar Makassar te dirigeren om te Malino verblijvend personeel af 
te voeren,
1950. 1 omslag

6.21 Handelsbescherming

6.21 HANDELSBESCHERMING
6.21.1 Algemeen

6.21.1 ALGEMEEN

1661 Stukken betreffende de voorbereiding van een Commissie voor de 
Vredesvoorbereiding Handelsbescherming,
1946. 1 omslag

1662 Stukken betreffende vredesvoorbereidingen van de defensieve bewapening en 
uitrusting van Nederlandse handelsschepen,
1946. 1 omslag

1663 Stukken betreffende voorbereiding van de eerste vergadering van de Commissie 
Vredesvoorbereiding Handelsbescherming Nederlands-Indië,
1947. 1 omslag

1664 Stukken betreffende de handelsbescherming ten behoeve van de Nederlandse 
koopvaardij,
1948-1949. 1 omslag

1665 Brief van het Ministerie van Marine betreffende de organisatie van 
koopvaardijschepen in tijd van oorlog of oorlogsgevaar,
1949. 1 stuk

1666 Stukken betreffende verstrekking van codes voor koopvaardijschepen,
1949-1950. 1 omslag

1667 Stukken betreffende berichtgeving aan en operationele controle van de 
Nederlandse Koopvaardijvloot in oorlogstijd in Aziatische wateren,
1950-1951. 1 omslag

6.21.2 Bewapening koopvaardijschepen

6.21.2 BEWAPENING KOOPVAARDIJSCHEPEN

1668 Stukken betreffende het verstrekken van gegevens door de Nederlandse 
Aankoopcommissie New York omtrent de aanwezigheid van Amerikaanse wapens 
aan boord van Nederlandse handelsschepen,
1945. 1 omslag

1669 Beschikking van de minister van Marine betreffende het bewaren van geschut en 
andere wapens in volledige toestand, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1670 Beschikking van de minister van Marine betreffende het contact van DEMS-
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officieren met scheepsbouwambtenaren der Koninklijke Marine, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1671 Stukken betreffende bewapening van koopvaardijschepen welke op Nederlands-
Indië varen of in Nederlands-Indische wateren varen,
1947-1949. 1 omslag

1672 Stukken betreffende de ontwapening van koopvaardijschepen alsmede opgaven 
van DEMS-materieel in Nederlands-Indië,
1947-1950. 1 pak

6.22 Luchtfotografie

6.22 LUCHTFOTOGRAFIE

1673 Stukken betreffende het instellen van een Luchtfotografie Advies Commissie,
1946. 1 omslag

1674 Luchtfoto's van de haven van Banjoewangi,
1947. 1 omslag

1675 Stukken betreffende de organisatie van de luchtfotografie in Nederlands-Indië,
1947. 1 omslag

6.23 Inrichtingen, diensten en onderdelen

6.23 INRICHTINGEN, DIENSTEN EN ONDERDELEN
6.23.1 Periodieke verslagen algemeen

6.23.1 PERIODIEKE VERSLAGEN ALGEMEEN

1676 Rapporten betreffende de verrichtingen van de Onderzeedienst Perth over de 
periode september - december 1945,
1945. 1 omslag

1677 Maandrapport van de oudst-aanwezend zeeofficier betreffende het Port 
Directorate Tarakan over december 1945,
1946. 1 stuk

1678 Verslag van de oudst-aanwezend zeeofficier te Palembang over de 
onderzoekingsdienst Moesi, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1679 Rapporten van de oudst-aanwezend zeeofficier betreffende de verrichtingen van de
Marine Afdeling Semarang,
1946-1947. 1 omslag

1680 Rapport van de commandant der Marine in Australië betreffende de Koninklijke 
Marine in Australië over de jaren 1945 - 1947, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

1681 Maandverslagen betreffende de verrichtingen van de Marine 
Demagnetiseringsdienst, met bijlagen,
1947-1950. 1 omslag

1682 Rapporten betreffende de verrichtingen van de Marine Duik- en Bergingsdienst 
Oosten te Soerabaja, Balikpapan en Belawan Dehli,
1947-1951. 1 pak
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1683 Rapporten betreffende de verrichtingen bij de Marine Kazerne Kruiserkade en bij de
Marine Vrouwen Afdeling in het Oosten te Soerabaja,
1948. 1 omslag

1684 Rapport betreffende de verrichtingen op de Marine Kazerne Malang over de maand
oktober, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1685 Rapporten betreffende de verrichtingen van de Marine Onderzoekingsdienst in het 
havengebied Perak,
1948. 1 omslag

1686 Rapporten van de verrichtingen van het Marine Detachement Den Pasar,
1948. 1 omslag

1687 Rapporten van verrichtingen van de Kleine Vaartuigen Dienst te Soerabaja over 
oktober en november 1948, met geleidebrieven,
1948. 1 omslag

1688 Rapporten verrichtingen van de Mijnen Opruimings Dienst in het Oosten,
1948. 1 omslag

1689 Rapport verrichtingen van het Marine Postkantoor te Batavia over de periode 
oktober - november 1947, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1690-1692 Rapporten verrichtingen van oudst-aanwezend zeeofficieren,
1948. 3 omslagen
1690 Oudst-aanwezend zeeofficier te Belawan
1691 Oudst-aanwezend zeeofficier te Tandjong Oeban
1692 Oudst-aanwezend zeeofficier te Tandjong Priok

1693 Rapport betreffende de verrichtingen van de Amfibisch Technische Eenheid over de 
maand oktober, met geleidebrief,
1948-1949. 1 omslag

1694 Rapporten van verrichtingen van de teams 1-5 Topam,
1948-1949. 1 omslag

1695 Maandverslagen van de Afdeling Indonesische Marine van het Departement van 
Marine, september - november 1949,
1949. 1 omslag

1696 Verslag over juni 1949 opgemaakt door het Detachement Marine Etablissement-
Politie bij het Marine Kampement Malang, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

1697 Verslagen van de Marine Voorlichtingsdienst over de jaren 1948 en 1949,
1949-1950. 1 omslag

1698 Kwartaalrapport van de Marine Basis Politie Soerabaja over de maanden januari - 
maart 1950, met geleidebrief,
1950. 1 omslag
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1699 Rapporten van de vlagofficier Koninklijke Marine in Indonesië,
1950. 1 omslag

1700 Rapporten verrichtingen van de Mariniers Patrouille Dienst, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

1701 Rapporten betreffende de verrichtingen van de Marine Kazerne Oedjoeng, met 
bijlagen,
1950. 1 omslag

6.23.2 Vliegvelden, -kampen en vliegtuigsquadrons

6.23.2 VLIEGVELDEN, -KAMPEN EN VLIEGTUIGSQUADRONS

1702-1707 Rapporten verrichtingen en inspectierapporten van onderdelen van de Marine 
Luchtvaartdienst,
1945-1949. 6 omslagen
1702 860e Squadron Marine Luchtvaartdienst
1703 Detachement op Cocos Island
1704 Marine Kazerne Weltevreden
1705 Marine Vliegkamp Morokrembangan
1706 Oostelijk Verkennings- en Transport Squadron
1707 Verrichtingen vanuit Australië

1708 Stukken betreffende de toestand op het Marine Vliegkamp Morokrembangan te 
Soerabaja,
1946-1950. 1 omslag

1709 Stukken betreffende het sluiten van de Marinevliegkamp Tandjong Priok,
1947. 1 omslag

1710 Stukken betreffende inspectie van het Marine Vliegkamp Priok,
1949. 1 omslag

1711 Processen-verbaal van een bedrijfsongeval op de munitiebergplaats op het Marine 
Vliegkamp Morokrembangan,
1949. 1 omslag
Bevat foto's

6.23.3 Organisatie

6.23.3 ORGANISATIE

1712 Stukken betreffende de assistentie van duikers- en BMD/RMS-personeel bij 
Palembang,
1946. 1 omslag

1713 Stukken betreffende het ter beschikking stellen van loodsen door de Bataafse 
Petroleum Maatschappij,
1946. 1 omslag

1714 Nota inzake de bewaking van militaire terreinen te Soerabaja, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1715 Stukken betreffende oprichting van en instructies voor de Mijnen Opruimingsdienst
van de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië,
1946-1947. 1 omslag
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1716 Stukken betreffende reorganisatie van de Marine Voorlichtingsdienst Nederlands-
Indië,
1946-1948. 1 omslag

1717 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de organisatie van de 
Admiraliteitsbedrijven te Soerabaja,
1946-1948. 1 pak

1718 Stukken betreffende totstandkoming, organisatie en taak van de Amfibie 
Technische Dienst Oosten van de Koninklijke Marine,
1946-1950. 1 pak

1719 Postbericht van de maritiem commandant Soerabaja inzake de positie van de 
Demagnetiseringsdienst,
1947. 1 stuk

1720 Stukken betreffende de installatie van een havendetachement te Cheribon,
1947. 1 omslag

1721 Stukken betreffende de instelling van het instituut Veiligheidsbataljons,
1947. 1 omslag

1722 Stukken betreffende de organisatie van de Marinediensten te Batavia en Priok,
1947. 1 omslag

1723 Stukken betreffende opheffing van de Dienst Conservatieve Mijnenvegers,
1947. 1 omslag

1724 Beschikking van de maritiem commandant Soerabaja betreffende het completeren 
van het wachtpersoneel van de Marine Kazerne Oedjoeng, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1725 Verslag van een bespreking te Soerabaja om tot een betere samenwerking tussen 
de verschillende brandweerdiensten te komen, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1726 Stukken betreffende de bespreking te Batavia inzake de afsplitsing van de 
Amfibische Technische Eenheid en de Marine Infanterie Compagnie van de 
Mariniersbrigade,
1948. 1 omslag

1727 Stukken betreffende de indeling, volgens plattegronden, van de Centrale 
Constructie Werkplaats Mariniers,
1948. 1 omslag

1728 Stukken betreffende de indienststelling van het Marine Kampement Malang,
1948. 1 omslag

1729 Stukken betreffende de organisatie van de Marinebasis Soerabaja,
1948. 1 omslag

1730 Stukken betreffende deelneming aan de patrouilledienst van de Koninklijke Marine 
door eenheden van het Departement van Scheepvaart en overname van de 
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patrouilledienst door de Zeepolitie,
1948. 1 omslag

1731 Stukken betreffende het opheffen van de functie oudst-aanwezend zeeofficier 
Sabang en het overnemen van de Onderzoekingsdienst door de havenmeester,
1948. 1 omslag

1732 Stukken betreffende het vaststellen van bevoegdheden van het Marine Hospitaal te
Soerabaja en van de Centrale Ziekenboegen,
1948. 1 omslag

1733 Stukken betreffende het wijzigen van de naam Amfibie Technische Eenheid in 
Amfibie Technische Dienst Oosten,
1948. 1 omslag

1734 Stukken betreffende inlichtingen aangaande de werkzaamheden van de 
Mariniersbrigade,
1948. 1 omslag
Bevat ook overzichtskaarten

1735 Stukken betreffende reorganisatie van de Patrouilledienst van de Koninklijke 
Marine en de instelling van de Dienst der Zeepolitie bij het Departement van 
Scheepvaart,
1948. 1 omslag

1736 Circulaire van de commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië inzake de 
bevelsoverdracht van de oudst-aanwezend zeeofficier Tandjong Oeban, met 
geleidebrief,
1948. 1 omslag

1737 Rapport van de commandant van Hr.Ms. "RP 139" inzake de samenwerking met de 
Gouvernements Marine, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1738 Stukken betreffende vaststellen en wijzigen van de status van de Amfibische 
Technische Eenheid,
1948. 1 omslag

1739 Stukken betreffende beschouwingen omtrent de overname van de Patrouilledienst 
van de Koninklijke Marine door het Departement van Scheepvaart,
1948-1949. 1 omslag

1740 Stukken betreffende de samenvoeging en organisatie van de Mijnen 
Opruimingsdienst en het Marine Duik Bedrijf met de Amfibie Technische Eenheid,
1948-1949. 1 omslag

1741 Stukken betreffende het Marine Duik- en Bergingsbedrijf,
1948-1949. 1 omslag

1742 Stukken betreffende reorganisatie van de Mariniers-compagnie en het verdelen van
de manschappen tussen Batavia en Soerabaja,
1948-1949. 1 omslag

1743 Stukken betreffende de Marine organisatie in Nederlands-Indië in het bijzonder 
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met betrekking tot de Marine Basis Soerabaja,
1948-1950. 1 omslag

1744 Stukken betreffende het instellen van een Amfibisch Technische Eenheid als 
zelfstandig onderdeel van het Regiment Mariniers alsmede de opheffing van de 
Mariniersbrigade en het opgaan in het Mariniers Regiment,
1948-1950. 1 omslag

1745 Stukken betreffende reorganisatie van de Mariniersbrigade,
1948-1950. 1 omslag

1746 Rapport betreffende de hygiënische toestand van de legerplaats van de Amfibische 
Technische Dienst Oosten aan de Kruiserkade,
1949. 1 omslag

1747 Stukken betreffende de beschikking van de commandant der Zeemacht over de 
overdracht van de leiding van de Postdienst aan de Marine Verbindingsdienst 
Oosten,
1949. 1 omslag

1748 Stukken betreffende de inspectie van de Marine Vrouwen Afdeling te Soerabaja,
1949. 1 omslag

1749 Stukken betreffende de organisatie van de Kleine Vaartuigen Dienst,
1949. 1 omslag

1750 Stukken betreffende het bepalen van de organisatorische plaats van de 
Verbindingsorganisatie,
1949. 1 omslag

1751 Brief van de commandant Maritieme Middelen te Makassar houdende opgave van 
genomen maatregelen en bevindingen sinds de instelling van het Commandement, 
met geleidebrief,
1949. 1 omslag

1752 Stukken betreffende herverdeling van de werkzaamheden na opheffing van 
organisaties ressorterende onder het hoofd Bureau Goederen Vervoer Oosten,
1950. 1 omslag

1753 Stukken betreffende het opheffen van de Kleine Vaartuigen Dienst,
1950. 1 omslag

6.23.4 Havens

6.23.4 HAVENS

1754 Rapport betreffende 'Principles for the operation and control of captured or 
liberated ports under British control', met geleidebrief en bijlage,
1945. 1 omslag

1755-1774 Situatierapporten van havens,
1945-1949. 20 omslagen
1755 Ambon
1756 Balikpapan
1757 Belawan
1758 Djambi
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1759 Japara
1760 Kalianget
1761 Makassar
1762 Muntok
1763 Oosthaven
1764 Poeloe Samboe
1765 Rembang
1766 Sabang
1767 Samarinda
1768 Semarang
1769 Soerabaja
1770 Tandjong Oeban
1771 Tandjong Priok
1772 Tarakan
1773 Tegal
1774 Toeban

1775 Stukken betreffende de benoeming van een havencommandant behorend tot het 
leger in de haven van Priok, alsmede de havenorganisatie te Soerabaja,
1946. 1 omslag

1776 Stukken betreffende de bewaking van de 1e haven te Tandjong-Priok,
1946. 1 omslag

1777 Stukken betreffende de conclusie van een commissie van onderzoek naar een 
brand op de Hollandpier te Soerabaja,
1946. 1 omslag

1778 Stukken betreffende de instelling van de Havencommissie van Makassar,
1946. 1 omslag

1779 Rapport over de handel in de haven van Pasar-Ikan, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1780 Verslag van de oudst-aanwezend zeeofficier te Palembang over 
voorbereidingswerkzaamheden in de haven van Palembang, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1781 Rapport van een bezoek aan Semarang op 29 mei 1946 door de stafofficier 
Havendetachementen, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1782 Vergaderstukken van de 5e Havenraadvergadering van 11 november 1946 en de 6e 
Havenraadvergadering van 30 december 1946 te Soerabaja,
1946-1947. 1 omslag

1783 Stukken betreffende het beschikbaarstellen van een motorboot aan de 
havencommandant te Semarang,
1946-1947. 1 omslag

1784 Uittreksel uit het verslag van de resident van Riouw over de verrichte 
werkzaamheden door het havenwezen in Riouw sedert de Japanse capitulatie, met 
geleidebrief,
1947. 1 omslag
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1785 Brief aan de commandant Mijnen Opruimingsdienst en Marine Duik Bedrijf over het
mogelijk vernietigen van het rif in de Lombokbaai bij een mogelijke inrichting van 
deze baai als vlootbasis,
1947. 1 stuk

1786 Stukken betreffende baggerwerkzaamheden te Morokrembangan ten behoeve van 
de haven van Perak,
1947. 1 omslag

1787 Stukken betreffende de instelling van een Centrale Haven-Commissie Batavia 
inzake havenaangelegenheden,
1947. 1 omslag

1788 Stukken betreffende de opheffing van het oudst-aanwezend zeeofficierschap en de 
instelling van het voorzitterschap van de havenraad te Semarang,
1947. 1 omslag

1789 Stukken betreffende een voorstel aan de minister van Marine om in de haven van 
Tandjong Priok over te gaan tot het in gebruik nemen en inrichten van een eigen 
terrein met steigers en woongelegenheden,
1947. 1 omslag

1790 Stukken betreffende onduidelijkheid bij de commandant van de Hr.Ms. "Evertsen" 
over de opbrenghaven voor Cheribon en Tegal-patrouilles,
1947. 1 omslag

1791 Stukken betreffende overleg met het Gouvernement van India over berichtgeving 
van de sluiting van havens en afspraken over de controle op het gebruik van Indiase
vaar- en voertuigen in Republikeinse havens,
1947. 1 omslag

1792 Rapport van een vliegverkenning gehouden door een Catalina over het gebied nabij
de Pang-Pang Baai,
1947. 1 omslag
Met foto's.

1793 Stukken betreffende het uitbaggeren en verbreden van het Westervaarwater bij 
Soerabaja,
1947-1948. 1 omslag

1794 Stukken betreffende het uitbaggeren van de Kalimas,
1947-1948. 1 omslag

1795 Agenda's en notulen van vergaderingen van de Havencommissie Soerabaja, met 
bijlagen,
1947-1949. 1 omslag

1796 Reisverslag van de havenmeester Tandjong Priok,
1948. 1 stuk

1797 Brief aan de directeur van Scheepvaart inzake de moeilijkheden bij het debarkeren 
en embarkeren van schepen voor de kust van Soerabaja in verband met het tekort 
aan personeel, met geleidebrief,
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1948. 1 omslag

1798 Stukken betreffende beschouwingen rondom het betalen van boeiengeld in de 
haven van Priok door oorlogsschepen in verband met heersende malaria,
1948. 1 omslag

1799 Stukken betreffende de bevoegdheden van de havencommandant Soerabaja,
1948. 1 omslag

1800 Stukken betreffende de bewaking en beveiliging van de Maritieme Belangen Kring 
Soerabaja,
1948. 1 omslag

1801 Stukken betreffende het verlenen van assistentie bij een brand in de haven van 
Tandjong Priok,
1948. 1 omslag

1802 Stukken betreffende regelingen bij luchtalarm voor de haven van Tandjong Priok,
1948. 1 omslag

1803 Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van de voorzitter van de 
Havencommissie Tandjong Priok,
1948-1949. 1 omslag

1804 Stukken betreffende het ruimen van het wrak van de baggermolen "Nanking" 
gezonken voor het etablissement Stroohoedenveem "Pand L" in de haven van 
Soerabaja,
1948-1949. 1 omslag

1805 Stukken betreffende instelling, samenstelling en werkzaamheden van de 
Commissie van Bijstand in het belang van het beheer der haven van Makassar,
1949. 1 omslag

1806 Stukken betreffende opgave van in functie zijnde havenmeesters met vermelding 
van het registratienummer van hun haven, alsmede de interpretatie van OPO's 270 
en 271 inzake de gelegenheid voor de bevolking van het Indragirigebied om elders 
copra te ruilen tegen noodzakelijke levensbehoeften,
1949. 1 omslag

6.23.5 Marine Etablissement Soerabaja

6.23.5 MARINE ETABLISSEMENT SOERABAJA

1807 Stukken betreffende een voorstel ontvangen van de maritiem commandant Grote 
Oost te Makassar tot oprichting van een Marine Bewakings Corps,
1946. 1 omslag
Zie ook inventarisnummer 2292

1808 Stukken betreffende het nemen van maatregelen om stagnatie bij het Marine 
Etablissement Soerabaja te voorkomen in verband met de outillage en de 
personeelsbezetting,
1947. 1 omslag

1809 Stukken betreffende onderzoek naar de bedrijfsmogelijkheden van het Marine 
Etablissement Soerabaja,
1947. 1 omslag
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1810 Stukken betreffende de organisatie van de Marine Etablissements Politie alsmede 
instelling en organisatie van de Marine Basis Politie te Soerabaja,
1947-1950. 1 pak

1811 Bekendmaking van het Maritiem Commandement Soerabaja inzake de procedure 
voor het indienen van werkopdrachten voor de Amfibisch Technische Eenheid der 
Koninklijke Marine,
1948. 1 omslag

1812 Stukken betreffende de organisatie van de Afdeling Verificatie van het Marine 
Etablissement Soerabaja,
1948. 1 omslag

1813 Stukken betreffende het onderzoeken van de mogelijkheid om onderdelen van de 
werkplaatsen van de Verplegings- onderhoud en reparatie Afdeling in te passen in 
de afdelingen van het Marine Etablissement Soerabaja,
1948. 1 omslag

1814 Stukken betreffende het wijzigen van de afkorting voor de Dienst Conservatie 
Marine Etablissement in DCME,
1948. 1 omslag

1815 Stukken betreffende vaststelling van de notulen van de bespreking inzake de 
Marine Bewakings Afdeling van 26 januari 1948,
1948. 1 omslag

1816 Stukken betreffende de mogelijke instelling van een onderhoudsafdeling bij de 
marine-eenheid Soerabaja,
1949. 1 omslag

6.23.6 Marine luchtvaart

6.23.6 MARINE LUCHTVAART

1817 Beschikkingen van de Militaire Luchtvaart betreffende de oprichting van vliegbases,
1946. 1 omslag

1818 Instructies voor het houden van verkenningsvluchten langs de noordkust van Java,
1946. 1 omslag

1819 Stukken betreffende de bewaking van de vliegkampen Tandjong Priok en Den 
Pasar, na overname van de Royal Air Force,
1946. 1 omslag

1820 Stukken betreffende het inrichten van Tandjong Pinang als hulpbasis voor 
vliegboten,
1946. 1 omslag

1821 Stukken betreffende het rapport van 28 januari 1946 van het waarnemend hoofd 
Burgerpersoneel Marine Luchtvaartdienst over de situatie te Soerabaja en de 
positie van burgers in de technische organisatie van de Luchtvaartdienst,
1946. 1 omslag

1822 Stukken betreffende het ter beschikking stellen van extra personeel voor de 
vliegbasis Perak,
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1946. 1 omslag

1823 Stukken betreffende het verstrekken van gegevens omtrent het vliegveld te 
Soerabaja,
1946. 1 omslag

1824 Stukken betreffende het verstrekken van gegevens welke van nut zijn voor de 
instandhouding en opbouw van het vliegwapen bij de Koninklijke Marine,
1946. 1 omslag

1825 Stukken betreffende het verzoek aan de bevelhebber der zeestrijdkrachten om 
uitbreiding van het aantal gevechtsvliegtuigen en personeel voor de Militaire 
Luchtvaartdienst in Nederlands-Indië,
1946. 1 omslag

1826 Stukken betreffende de organisatie van de Militaire Luchtvaartdienst,
1946-1947. 1 omslag

1827 Stukken betreffende het gebruik van vliegvelden door de Marine in Nederlands-
Indië alsmede de concentratie van de luchtstrijdkrachten,
1946-1949. 1 omslag

1828 Stukken betreffende de organisatie van de Marine Luchtvaartdienst in Nederlands-
Indië,
1946-1950. 1 omslag

1829 Stukken betreffende oprichting en opheffing van de Opsporings- en Reddingsdienst
voor de luchtvaart in Indonesië,
1946-1950. 1 omslag

1830 Stukken betreffende berichten van de Marine Luchtvaartdienst in Nederlands-Indië 
inzake de vliegbeperkingen in verband met de politieke situatie,
1947. 1 omslag

1831 Stukken betreffende de dislocatie en vlieggereedheid van de Marine 
Luchtvaartdienst,
1947. 1 omslag

1832 Stukken betreffende de heropening van het vliegveld Mandai voor dag en nacht 
gebruik,
1947. 1 omslag

1833 Stukken betreffende het vaststellen van de opdracht aan de Commissie 
Voorbereiding Verdedigingsbasis in Nederlands-Indië,
1947. 1 omslag

1834 Stukken betreffende voorschriften voor het gebruik van de luchtstrijdkrachten,
1947. 1 omslag

1835 Bevel voor een gecombineerde oefening van de Marine Luchtvaart, paratroepen en 
infanterie, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1836 Instructies betreffende de inzet en het gebruik van vliegtuigen,
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1948. 1 omslag

1837 Stukken betreffende de taakuitbreiding van de onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden Marine Vliegkamp Priok,
1948. 1 omslag

1838 Stukken betreffende het instellen van een Bedrijfsbureau en een Controle Afdeling 
bij de Marine Luchtvaartdienst, alsmede een instructie voor de chef van dat 
Bedrijfsbureau,
1948. 1 omslag

1839 Stukken betreffende regeling van faciliteiten voor watervliegtuigen,
1948-1949. 1 omslag

1840 Stukken betreffende de indienststelling van het 860e Squadron Marine 
Luchtvaartdienst,
1948-1950. 1 omslag

1841 Nota betreffende de toestand van Indonesische vliegvelden op 1 maart 1949, met 
geleidebrief,
1949. 1 omslag

1842 Stukken betreffende voorstel tot oprichting van een vliegtuigdirectie-centrum op 
het Marine Vliegkamp Morokrembangan,
1949. 1 omslag

1843 Stukken betreffende afwikkeling en overplaatsing van de Marine Luchtvaartdienst 
in het Oosten in verband met de terugtrekking van de Koninklijke Marine uit 
Indonesië,
1950. 1 omslag

1844 Beschikking van de minister van Marine betreffende de instelling van squadron 
no.8 in Indonesië uitgerust met Dakota vliegtuigen, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

6.23.7 Verbindingen en verbindingsdienst

6.23.7 VERBINDINGEN EN VERBINDINGSDIENST

1845 Stukken betreffende classificatie van telegrammen van belang voor de vijand,
1946. 1 omslag

1846 Stukken betreffende opgave van nieuwe marine- en radio telefonieroepnamen,
1946. 1 omslag

1847 Inlichtingsmemorandum inzake de Sectie Codedienst van de Marine 
Verbindingsdienst en het 'Codeplan 1947', met geleidebrieven,
1946-1947. 1 omslag

1848 Stukken betreffende het in verband met het tegengaan van afluisteren blokkeren 
van telefoonaansluitingen op de Militaire Telefooncentrale van het Algemeen 
Hoofdkwartier van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger/Koninklijke Landmacht,
1946-1947. 1 omslag

1849 Stukken betreffende de reorganisatie van de Radio- en Verbindingsdienst in 
Nederlands-Indië,
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1946-1949. 1 omslag

1850 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van codewoorden,
1947. 1 stuk

1851 Stukken betreffende radiotelegrafische verbindingen,
1947-1949. 1 omslag

1852 Processen-verbaal over een onderzoek van radio-uitzendingen,
1948. 1 omslag

1853 Stukken betreffende de radioverbinding met het Zeepolitie-vaartuig "Smeroe",
1948. 1 omslag

1854 Stukken betreffende de radioverbinding tussen Singapore en Tandjong Oeban,
1948. 1 omslag

1855 Stukken betreffende de tijdelijke plaatsing van een radiozender van de Koninklijke 
Marine te Djocjakarta voor de verbinding Batavia - Djocjakarta,
1948. 1 omslag

1856 Stukken betreffende de veiligstelling van de voor de geheime berichtenwisseling 
gebezigde codemiddelen en het niet nakomen van veiligheidsvoorschriften,
1948. 1 omslag

1857 Stukken betreffende het telegrafisch verkeer met military observers,
1948. 1 omslag

1858 Stukken betreffende maatregelen ter voorkoming van onregelmatigheden bij 
toepassing van de voorschriften Codedienst door de Codekamer van de 
commandant Mariniersbrigade,
1948. 1 omslag

1859 Correspondentie met de commandant van Hr.Ms "Banckert" betreffende het 
voorlopige uittreksel Vlootseinboek,
1948. 1 omslag

1860 Correspondentie met de commandant van de Mariniersbrigade betreffende opgave
van marbrigpontons alsmede adressering en bezorging van telegrammen bij de 
Brigade volgens voorschriften,
1948. 1 omslag

1861 Stukken betreffende radioverbinding met patrouille vaartuigen,
1948. 1 omslag

1862 Stukken betreffende rapportage over de oorzaak van de vertraging van 
telegrammen tijdens patrouilles van Hr.Ms. "Boeroe",
1948. 1 omslag

1863 Stukken betreffende richtlijnen voor het parafraseren van telegrammen,
1948. 1 omslag

1864 Stukken betreffende verstrekking van marine-codes aan niet marine schepen 
ingezet voor de patrouilledienst,
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1948. 1 omslag

1865 Stukken betreffende controle op de gevoerde gesprekken op en beveiliging van de 
radiotelefoon verbinding Batavia - Soerabaja,
1948-1949. 1 omslag

1866 Stukken betreffende wijziging van de regelingen tot distributie van de voorschriften
betreffende de Verbindingsdienst,
1948-1949. 1 omslag

1867 Circulaire aan alle codegebruikers betreffende voorschriften voor de veiligstelling 
van codemiddelen,
1949. 1 stuk

1868 Stukken betreffende invoering van de regeling Radiotelefonieberichten Batavia - 
Soerabaja vice versa ter beperking van het telegramverkeer en het afschaffen ervan 
wegens niet efficiënte werking,
1949-1950. 1 omslag

1869 Stukken betreffende optische berichtenwisseling tussen oorlogsschepen en 
koopvaardijschepen,
1949-1950. 1 omslag

1870 Rapport betreffende de werkzaamheden over de maand oktober van de 
Verbindingsdienst Nieuw-Guinea, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

1871 Stukken betreffende het beperken van het telegramverkeer en een rondschrijven 
inzake de wijze van behandelen van telegrammen en foutieve adresseringen,
1950. 1 omslag

1872 Stukken betreffende het vaststellen en aanpassen van richtlijnen voor 
geclassificeerd telegramverkeer,
1950. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1845

1873 Circulaire van het Ministerie van Marine betreffende het volgen van nieuwe 
telefonie-procedures voor het personeel van de Verbindingsdienst en de 
Gevechtsinformatiedienst, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

1874 Stukken betreffende vaststelling van aanvullende richtlijnen voor de omgang met 
codedienstbescheiden,
1950. 1 omslag

6.23.8 Mijnen en mijnendienst

6.23.8 MIJNEN EN MIJNENDIENST

1875 Stukken betreffende het onderzoeken en afwikkelen van de toedracht van de 
Wawonasa-ramp, een mijnontploffing op 21 oktober 1946 te Menado,
1946-1950. 1 pak

1876 Stukken betreffende veegorders aan de diverse mijnenvegers alsmede rapportages 
over veegoperaties,
1946-1950. 1 pak
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1877 Stukken betreffende het mijnenvegen langs de oostkust van Sumatra,
1947. 1 omslag

1878 Stukken betreffende het stoppen van mijnenvegen wegens gebrek aan materiaal en
personeel,
1947. 1 omslag

1879 Stukken betreffende het vegen van mijnen in Nederlands-Indië,
1947-1948. 1 pak

1880 Stafvoorschrift bestemd voor de Mijnenveegdienst, met geleidebrieven,
1948. 1 omslag

1881 Memorandum betreffende de bespreking van de werkverdeling tussen de Munitie 
Opruimings Dienst en de Mijnen Opruimings Dienst, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1882 Stukken betreffende het beschikbaarstellen van mijnenvegers type PFL voor de 
Mijnen Opruimingsdienst,
1948. 1 omslag

1883 Stukken betreffende het opruimen van obstakels in de haven van Balik Papan,
1948. 1 omslag

1884 Stukken betreffende het opsporen van mijnen in de wateren van de Molukken,
1948. 1 omslag

1885 Stukken betreffende proeven met het gebruik van mijndetectoren voor 
prauwonderzoek,
1948. 1 omslag

1886 Stukken betreffende voorschriften en instructies voor het demonteren van mijnen 
en bommen,
1948. 1 omslag

1887 Stukken betreffende het mijnenvrij maken van de Baai van Geser,
1948-1949. 1 omslag

1888 Stukken betreffende het onschadelijk maken van aangespoelde zeemijnen,
1948-1949. 1 omslag

1889 Situatie rapport van de Mijnenveegdienst, met bijlagen,
1949. 1 omslag

1890 Stukken betreffende onderzoek naar de mijnexplosie in het Oostervaarwater 
waarbij het ms. "Kaimana" beschadigd werd,
1949. 1 omslag

1891 Rapport betreffende richtlijnen ten aanzien van het vegen, de materieeltoestand en
het veegprogramma van de Mijnenveegdienst voor 1950,
1949-1950. 1 omslag

1892 Vaar- en oefenschema voor het tijdvak 28 - 31 augustus 1950 van de Divisie 
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Mijnenvegers 9, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

1893 Stukken betreffende het vegen van mijnen in de Paneh rivier,
1950. 1 omslag

1894 Stukken betreffende behandeling van de nota van het hoofd Sectie Mijnendienst 
over de mijnensituatie in Indonesië op 1 januari 1950,
1950-1951. 1 omslag

6.24 Gegevens omtrent de tegenstander

6.24 GEGEVENS OMTRENT DE TEGENSTANDER
6.24.1 Algemeen

6.24.1 ALGEMEEN

1895 Brief van de legercommandant inzake het gedrag van generaal majoor Didi 
Kartasasmita,
1946. 1 stuk

1896 Brief van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger hoofdkwartier Grote Oost inzake 
propaganda voor de Republiek door het Komite Nationaal Indonesia, alsmede de 
samenstelling van het Komite,
1946. 1 omslag

1897 Postbericht inzake marine personeel welke lid is van de vereniging KERIS,
1946. 1 stuk

1898 Propagandistisch geschrift, gedistribueerd als gids voor de revolutie in Indonesië, 
met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1899 Telegram van NICA Makassar inzake Republikeinse propaganda vanaf de schepen 
"Sindoro" en "Smeroe",
1946. 1 stuk

1900 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over de Indonesische marine,
1946. 1 omslag

1901 Stukken betreffende de contacten tussen nationalisten en prauweigenaren,
1946-1947. 1 omslag

1902 Brief van het Kabinet van de legercommandant over Republikeinse 
luchtactiviteiten, met bijlagen,
1947. 1 omslag

1903 Inlichtingen betreffende Angkatan Laoet Republik Indonesia en ex-Koninklijke 
Marine personeel verstrekt door een ex-Angkatan Laoet Republik Indonesia 
instructeur te Probolingo, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

1904 Uittreksels uit rapporten van de Inlichtingendienst van de Algemene Politie te 
Singapore inzake de aanschaf van speedboten door de Republiek,
1947. 1 omslag

1905 Verslag over gesignaleerde Republikeinse motorboten tussen Perigiradja en Koeala 
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Toengkal, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

1906 Stukken betreffende berichten inzake militaire hulp vanuit Malakka voor de 
Republiek en het vertrek van een internationale brigade naar Indonesië,
1947. 1 omslag

1907 Stukken betreffende het aanhouden van een prauw uit Pontianak door de Angkatan
Laoet Republik Indonesia,
1947. 1 omslag

1908 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over officieren van 
Indonesische landaard in dienst bij de Republiek,
1947. 1 omslag

1909 Stukken betreffende opening van een radio-kuststation door de Republikeinen te 
Cheribon,
1947. 1 omslag

1910 Stukken betreffende inlichtingen inzake de Partai Rakjat Pasoendan,
1947-1948. 1 omslag

1911 Rapport van de Algemene Politie Batavia inzake de exporthandel van de Republiek, 
met geleidebrief,
1947-1948. 1 omslag

1912 Brief van de secretaris van Staat voor Verkeer, Energie en Mijnwezen aan de hoge 
vertegenwoordiger van de Kroon inzake het regelmatig schenden van de 
Nederlandse soevereiniteit boven Indonesisch grondgebied, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1913 Memo van de luitenant kolonel der Artillerie betreffende de bronnen van 
Republikeinse deviezen,
1948. 1 stuk

1914 Telegram onderschept door de Netherlands Forces Intelligence Service uit 
Republikeinse bron betreffende het kustgeschut Meulaboeh, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

1915 Rapport betreffende de gevangen genomen korporaal Basir van de Tentara 
Republik Indonesia, alsmede een verzamellijst van de op de korporaal gevonden 
papieren, met bijlagen en geleidebrief,
1948. 1 omslag

1916 Stukken betreffende de organisatie van het interinsualair c.q. buitenlands 
zeeverkeer ten bate van de Republikeinse strijd,
1948. 1 omslag

1917 Rapport van I. Mahdi, S. Daroesman en Bagdja betreffende hun werkzaamheden 
voor het Republikeins verzet, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

1918 Stukken betreffende connecties van de Serikat Buruh Perkebunan Republik 
Indonesia, Sumatra Utara met het buitenland,
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1949. 1 omslag

1919 Stukken betreffende het neerstorten op 29 december 1948 van een Republikeins 
vliegtuig nabij Djambi,
1949. 1 omslag

1920 Stukken betreffende inlichtingen ontvangen van de secretaris voor de Speciale 
Diensten te Singapore betreffende instelling van een monopolie door de Republiek 
in Noord-Sumatra voor de verkoop van copra en benzine,
1949. 1 omslag

1921 Stukken betreffende opmerkingen van het hoofd Afdeling Juridische Zaken op de 
door Nederlandse troepen in beslag genomen verhandeling van Mr. Ali 
Sastroamidjojo en Robert Delson over de status van de Republiek Indonesië in het 
internationale recht,
1949. 1 omslag

6.24.2 Strijdgroepen

6.24.2 STRIJDGROEPEN

1922 Inlichtingenrapport inzake de activiteiten van rampokbendes, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1923 Verslag van een vergadering van de Laskar Rajat te Krawang, opgemaakt door de 
commandant van de Marine Afdeling Batavia, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1924 Stukken betreffende het opsporen van het bestuur van de Kris Moeda op Zuid-
Celebes,
1947. 1 omslag

1925 Stukken betreffende gegevens over de Persatoean Bawean en de Pemoeda Bawean
van het Consulaat Generaal te Singapore,
1948. 1 omslag

6.24.3 Vijandelijkheden en (onregelmatig) optreden

6.24.3 VIJANDELIJKHEDEN EN (ONREGELMATIG) OPTREDEN

1926 Brief aan luitenant-generaal E.C. Mansergh over de controle van de infiltraties op 
de kust van Bali,
1946. 1 stuk

1927 Telegram van Conica Bandjermasin inzake ongeregelde troepen te Balikpapan, 
Samarinda en Tarakan, met geleidebrieven,
1946. 1 omslag

1928 Brief aan de legercommandant betreffende het optreden van vliegtuigen tegen 
prauwen in verband met vervoer van wapens en personen, met losse 
aantekeningen als reactie,
1946. 1 omslag

1929 Stukken betreffende de beschieting van Hr.Ms. "Klazina" bij Kaap Bromo op 1 
oktober 1946,
1946. 1 omslag

1930 Stukken betreffende de ontsnapping van verzetsleiders van Kolaka,
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1946. 1 omslag

1931 Stukken betreffende de verspreiding van pamfletten door de Republikeinen in de 
omgeving van Soerabaja,
1946. 1 omslag

1932 Stukken betreffende landingen van extremisten op Bali,
1946. 1 omslag

1933 Stukken betreffende maatregelen getroffen door de Koninklijke Marine ter 
beveiliging van Bali tegen infiltratie,
1946. 1 omslag

1934 Lijst met opgave van gegevens over het optreden van de Tentara Republiek 
Indonesia tegen de bevolking in Soerabaja-gebied gedurende de periode 4 - 17 
november 1946, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1935 Stukken betreffende ongeregeldheden op de zuidkust van Borneo,
1946. 1 omslag

1936 Verslag opgemaakt door de waarnemend controleur H.F. Wiebols te Kota Baroe 
over zijn reis naar Poelau Matasirih in september 1946 in verband met een 
rampokzaak, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1937 Stukken betreffende richtlijnen voor de commandanten van Hr.Ms. schepen inzake 
het optreden tegen inheemse nationalisten en extremisten,
1946. 1 omslag

1938 Stukken betreffende versterking van het garnizoen te Bandjermasin,
1946. 1 omslag

1939 Rapporten van de legercommandant aan de gouverneur-generaal betreffende 
subversieve militaire activiteiten van officiële Indonesische instanties,
1946-1947. 1 omslag

1940 Stukken betreffende de infiltratie van de kusten van Zuid- en West-Borneo, Bali en 
Madoera door terroristen en extremisten,
1946-1947. 1 omslag

1941 Stukken betreffende infiltraties op Borneo,
1946-1947. 1 omslag

1942 Circulaire van de basiscommandant Batavia met richtlijnen wegens verhoogde 
subversieve actie en infiltratie in Batavia,
1947. 1 stuk

1943 Ondervragingsrapporten van aangehouden extremisten aan boord van de prauw 
"Dermawan", met geleidebrief,
1947. 1 omslag

1944 Stukken betreffende bestrijding van de infiltratie op Celebes en Zuid-Borneo,
1947. 1 omslag
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1945 Stukken betreffende een overval door extremisten op Sanga-Sanga,
1947. 1 omslag

1946 Stukken betreffende infiltratie in Malino-gebieden,
1947. 1 omslag

1947 Stukken betreffende het van Republikeinse zijde verwisselen van Nederlands-
Indische scheepspapieren voor Republikeinse,
1947-1948. 1 omslag

1948 Stukken betreffende Republikeinse subversieve activiteiten,
1948. 1 omslag

1949 Vertaling van een anoniem schrijven ontvangen uit Ampenan op 5 mei 1948 
betreffende communistische infiltraties,
1948. 1 omslag

1950 Stukken betreffende het aanhouden en beroven van een Madoerese prauw door 
Republikeinse troepen,
1948. 1 omslag

1951 Stukken betreffende inlichtingen omtrent de gedragingen van A.A. Maramis 
minister van Financiën van de Republiek Indonesië,
1948. 1 omslag

1952 Inlichtingenrapport betreffende de legale en illegale activiteiten van de Republiek,
1949. 1 stuk

1953 Stukken betreffende een overval op een ME-truck bij Boelaksari op 20 januari 1949,
1949. 1 omslag

1954 Rapport betreffende de beschieting van de motorsloep "M 97" op 9 november 1950 
door een Angkatan Laoet Republik Indonesia patrouilleboot, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

6.25 Personeelsaangelegenheden

6.25 PERSONEELSAANGELEGENHEDEN
6.25.1 Algemeen

6.25.1 ALGEMEEN

1955 Rapport betreffende een enquete onder de commandanten inzake het moreel van 
de troepen, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

1956 Stukken betreffende de behandeling van klachten van een militair inzake het 
moreel bij de krijgsmacht,
1946. 1 omslag

1957 Stukken betreffende de onjuiste weergave van feiten over het moreel en de 
operationele status van de troepen,
1946. 1 omslag

1958 Stukken betreffende de verzorging van drenkelingen aan boord van Hr.Ms. 
"Tijgerhaai",
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1946. 1 omslag

1959 Stukken betreffende klachten over het personeel aan boord tijdens de vaartochten 
Cairns - Thursday Island en Thursday Island - Darwin,
1946. 1 omslag

1960 Stukken betreffende het verstrekken van militaire rantsoenen aan Marine 
personeel,
1946-1947. 1 omslag

1961 Dankbetuiging van de commandant A-divisie voor de inzet van de militairen bij de 
bezetting van het Mlirip-sluizencomplex en van Mojokerto, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

1962 Stukken betreffende de omschrijving van de bevoegdheden van het personeel van 
de Koninklijke Marine,
1947. 1 omslag

1963 Stukken betreffende de interpretatie van de Schepelingenongevallenverordening 
van 1940,
1948. 1 omslag

1964 Stukken betreffende de status van militairen en burgers binnen de Engelse 
territoriale enclaves,
1948. 1 omslag

1965 Stukken betreffende een beschouwing over de geoefendheid aan boord van 
schepen van de Koninklijke Marine,
1948. 1 omslag

1966 Stukken betreffende onderzoek naar het schieten op een vaartuig in de haven van 
Makassar, waarbij de matroos J.M. Bessems dodelijk werd getroffen,
1948. 1 omslag

1967 Stukken betreffende regeling van de werktijden voor personeel bij de militaire 
inrichtingen en admiraliteitsbedrijven te Soerabaja,
1948-1949. 1 omslag

1968 Stukken betreffende voorstellen tot het verrichten van veiligheidsonderzoeken van 
aan te nemen militair en burger personeel,
1948-1949. 1 omslag

1969 Bekendmakingen van de commandant der Marine te Soerabaja inzake 
pestbestrijdingsmaatregelen te Soerabaja,
1949. 1 omslag

1970 Stukken betreffende overgangsvoorwaarden voor het personeel van de Koninklijke 
Marine naar de Zeemacht van de Verenigde Staten van Indonesië,
1950. 1 omslag

6.25.2 Onregelmatigheden

6.25.2 ONREGELMATIGHEDEN

1971 Stukken betreffende behandeling van klachten van de bevolking van het eiland 
Pandjang over het ruilen en stelen van kleinvee door bemanningen van patrouille 
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vaartuigen,
1948. 1 omslag

1972 Stukken betreffende de behandeling van klachten van Indonesische groente- en 
fruitverkopers tegen het optreden van marinewachters,
1948. 1 omslag

1973 Stukken betreffende onderzoek naar het incident met commandant W.E. Chapman 
van de Amerikaanse luchtmacht wegens vermeend ruw optreden door de 
Nederlandse commandant A. de Best op het vliegveld Perak te Soerabaja,
1948. 1 omslag

6.25.3 Opleidingen en cursussen

6.25.3 OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

1974 Stukken betreffende het geven van een tactische cursus voor zeeofficieren in 
Engeland,
1946-1947. 1 omslag

1975 Stukken betreffende verlenging van de opleiding voor konstabel zeepolitie,
1948. 1 omslag

1976 Handleiding cursus Landingsdivisie, met bijlagen,
1949. 1 omslag

1977 Studieboek getiteld "gecombineerde operatiën", samengesteld door de luitenant 
ter zee H.A. Deketh, te gebruiken als studiemateriaal voor de Staf/Tactische cursus,
1949. 1 omslag

6.25.4 Sterkte

6.25.4 STERKTE

1978 Stukken betreffende de problemen van de marine op het gebied van de 
personeelsvoorziening bij de uitvoering van haar taak op Bali, naar aanleiding van 
een overplaatsing van de officier van Administratie,
1946. 1 omslag

1979 Lijsten met opgave van de personeelsbezetting bij de Korps Mariniers, 
Artillerieafdeling, Stafbatterij en 25 Pounder Batterij,
1946. 1 omslag

1980 Stukken betreffende opgaven van personeel werkzaam bij de Koninklijke Marine,
1946-1950. 1 pak

1981 Stukken betreffende de omvang en aflossing van het beroepskader van het in 
Nederlands-Indië dienende deel van het Korps Mariniers,
1948. 1 omslag

1982 Sterktestaten van schepelingen bij de Koninklijke Marine in Indonesië,
1948-1950. 1 omslag

6.25.5 Krijgsgevangen en geïnterneerden

6.25.5 KRIJGSGEVANGEN EN GEÏNTERNEERDEN

1983 Stukken betreffende concentratie en evacuatie van Japanse krijgsgevangenen,
1946. 1 omslag
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1984 Stukken betreffende de verdeling van Japanse werkkrachten die na de oorlog zijn 
achtergebleven,
1946. 1 omslag

1985 Stukken betreffende het schema voor het evacueren van mensen uit het 
binnenland van Java,
1946. 1 omslag

1986 Verslag van de commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië betreffende zijn 
bezoeken aan de Japanse concentraties te Menado en Halmaheira,
1946. 1 stuk

1987 Rapport van de commandant van het Mariniers Bewakings Detachement 
betreffende het vervoer van geïnterneerde Duitsers per ms. "Sloterdijk" van Batavia
naar Hamburg,
1946. 1 omslag

1988 Stukken betreffende het gevangen nemen, tewerkstellen, legeren in afzonderlijke 
kampen en evacueren van gecapituleerd Japans personeel,
1946-1947. 1 omslag

1989 Brief van het hoofd van het kantoor Politieke Zaken namens de legercommandant 
aan de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië over uitwisseling van 
krijgsgevangenen,
1947. 1 stuk

1990 Verslagen van de Sub-Commissie I, Evacuatie en Contact, van de 
Gemeenschappelijke Bestands Commissie over evacuatie van Ambonese en 
Menadonese gezinnen uit het binnenland en verslag van het bezoek aan 
evacuatiekampen op Midden- en Oost-Java,
1947. 1 omslag

1991 Stukken betreffende evacuatie van displaced persons via Probolinggo naar 
Soerabaja gecoördineerd door het Nederlandse Werkcomité van de sub-Commissie
Evacuatie en Contact,
1947. 1 omslag

1992 Stukken betreffende opgave van het aantal Nederlandse evacués in West-, Midden-
en Oost Java,
1947. 1 omslag

1993 Brief van de stafofficier zeevervoer betreffende de afvoer van Japanse 
krijgsgevangenen,
1947. 1 stuk

6.26 Materieel en middelen

6.26 MATERIEEL EN MIDDELEN

1994 Memo van de American consulate general inzake de toestemming, de daarin 
genoemde lend lease wapens in Nederlands gebruik te laten,
1946. 1 stuk
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6.26.1 Algemeen

6.26.1 ALGEMEEN

1995 Stukken betreffende de materiële bevoorrading van de Mariniersbrigade,
1946. 1 omslag

1996 Stukken betreffende de problemen met Australië bij het verkrijgen van munitie en 
Catalina vliegtuigen uit surplus voorraden,
1946. 1 omslag

1997 Stukken betreffende het gebrek aan kolen in Soerabaja,
1946. 1 omslag

1998 Stukken betreffende ramingen van de behoefte aan petroleum voor de marine,
1946. 1 omslag

1999 Stukken betreffende de resultaten van onderzoekingen over het aantonen van 
strijdstoffen,
1946-1947. 1 omslag

2000 Stukken betreffende de verkoop van oorlogsmaterieel door de Royal Australian 
Navy te Morotai,
1947. 1 omslag

2001 Staten met opgave van de aanvoer van munitie en goederen vanuit het buitenland,
1947. 1 omslag

2002 Verslag van een vergadering op 25 september 1947 gehouden in het gebouw van de
Technische Staf Koninklijke Landmacht inzake infra-rood fosforen, met 
geleidebrief,
1947. 1 omslag

2003 Stukken betreffende de opslag van stookolie in een bunker te Padang,
1948. 1 omslag

2004 Stukken betreffende het beheer van steenkolenopslagplaatsen,
1948. 1 omslag

2005 Stukken betreffende het inventariseren van de olievoorraden en laadfaciliteiten te 
Tanah-Merah,
1948. 1 omslag

2006 Stukken betreffende het wederom in bedrijf stellen van de Artillerie-Inrichtingen 
voor de fabricage van munitie,
1948. 1 omslag

2007 Maandelijks overzicht van Hr.Ms. oorlogsschepen en vliegtuigen per 15 september 
1950, met bijlage en geleidebrief,
1950. 1 omslag

2008 Rapport betreffende inlichtingen omtrent nog aanwezige explosieven op de Aroe 
eilanden, met geleidebrief,
1950. 1 omslag
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6.26.2 Schepen

6.26.2 SCHEPEN
6.26.2.1 Algemeen

6.26.2.1 ALGEMEEN

2009 Stukken betreffende de beschieting van het landingsvaartuig "Lex" nabij 
Pangpangbaai,
1946. 1 omslag

2010 Stukken betreffende de bestemming van aangetroffen Japanse vaartuigen op 
Lombok en Bali,
1946. 1 omslag

2011 Stukken betreffende de demagnetisering van schepen,
1946. 1 omslag

2012 Stukken betreffende de inrichting van een reparatieschip,
1946. 1 omslag

2013 Stukken betreffende de overname van het gestolen Gouvernements vaartuig "Lily" 
te Thursday Island,
1946. 1 omslag

2014 Stukken betreffende de voorbereidingen voor de thuisreis van Hr.Ms. "Van 
Kinsbergen",
1946. 1 omslag

2015 Stukken betreffende opgaven van de benodigde vaartuigen voor patrouille- en 
communicatiediensten te Sabang,
1946. 1 omslag

2016 Stukken betreffende vaststelling van nieuwe dislocaties voor Hr.Ms. schepen,
1946-1948. 1 omslag

2017 Reisrapporten van de diverse schepen,
1946-1950. 1 omslag

2018 Stafgegevens, operationele en technische, van Hr.Ms. schepen,
1946-1950. 1 pak

2019 Stukken betreffende opgaven van de staat van onderhoud van patrouille- en 
landingsvaartuigen,
1946-1950. 1 omslag

2020 Vaarorder van de oudst-aanwezend zeeofficier te Belawan aan Hr.Ms. "Banda", "RP 
119" en "RP 122" en de verbindingsofficier LCT 205,
1947. 1 stuk

2021 Stukken betreffende de algemene bruikbaarheid en zeewaardigheid van landings-
materieel en -vaartuigen,
1947. 1 omslag

2022 Stukken betreffende de bewapening van Higgingsboten,
1947. 1 omslag
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2023 Stukken betreffende het aantekenen van bezwaar door de resident van Bali en 
Lombok inzake de vermindering van het aantal patrouillevaartuigen,
1947. 1 omslag

2024 Verslag van een vergadering op 21 februari 1947 betreffende het onderhoud van 
kleine vaartuigen van het Maritiem Commandement Soerabaja,
1947. 1 stuk

2025 Stukken betreffende de stand van onderhoud en inzetbaarheid van de patrouille- 
en landingsvaartuigen van het Maritiem Commandement Soerabaja,
1947-1948. 1 pak

2026 Stukken betreffende vaststelling van vaar-, dok-, onderhouds- en verlofschema's 
voor Hr.Ms. patrouillevaartuigen en mijnenvegers,
1947-1950. 1 omslag

2027 Overzichten van het bestand aan kleine vaartuigen op 3 en 10 januari 1948, met 
bijlagen,
1948. 1 omslag

2028 Vaarorders en reisopdrachten voor de diverse schepen,
1948. 1 omslag

2029 Stukken betreffende het gebruik van het ms. "IJsvogel" bij het overzetten van leden 
van de Commissie van Onderzoek en Advies inzake ex-Japanse dumps van Morotai 
naar de Kaoe-baai,
1948. 1 omslag

2030 Stukken betreffende het stationeren van de wachtsleepboot "Simson" in de haven 
van Tandjong Priok,
1948. 1 omslag

2031 Stukken betreffende het vaargereed maken en houden van landingsvaartuigen,
1948. 1 omslag

2032 Stukken betreffende technische en tactische gegevens van de landingsvaartuigen 
tank,
1948. 1 omslag

2033 Beschikking van de commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië luidende dat 
Hr.Ms. "Triton" toegevoegd wordt aan het Marine Duikbedrijf te Soerabaja, met 
geleidebrief,
1948. 1 omslag

2034 Stukken betreffende verzoeken aan de minister van Marine tot aanschaf van 
terreinboten en benzinelaadboten ten behoeve van de Marine Luchtvaartdienst,
1948. 1 omslag

2035 Staten met opgaven van schepen varende onder het Departement van 
Scheepvaart,
1948-1949. 1 omslag

2036 Stukken betreffende instructie voor de stoker belast met het onderhoud van de 
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olielichter "De Enige" en de afgifte van stookolie en smeermiddelen aan Hr.Ms. 
schepen te Sabang,
1949. 1 omslag

2037 Verslagen van vaarproeven gehouden met Hr.Ms "Banckert", "Ceram" en "Batjan",
1949-1950. 1 omslag

2038 Regeling voor de reis van Hr.Ms. "Beatrix", Hr.Ms. "LT 106" en Hr.Ms. "Con" naar 
Nieuw-Guinea, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

2039 Stukken betreffende een voorstel tot beproevingen en een proeftocht van Hr.Ms. 
"Woendi",
1950. 1 omslag

6.26.2.2 In en uit dienst stellen

6.26.2.2 IN EN UIT DIENST STELLEN

2040 Stukken betreffende voorbereiding van een regeling tot instandhouding van de 
geoefendheid van officieren in de omgang met landingsvaartuigen in verband met 
de uitdienststelling van de landingsvaartuigen,
1947. 1 omslag

2041 Stukken betreffende het in bezit nemen van vaartuigen afkomstig van of zich op 15 
augustus 1945 bevindende in handen van Japanners of Japanse instanties,
1947-1948. 1 omslag
Ontbreekt

2042 Stukken betreffende het buiten dienst stellen van marine schepen,
1948. 1 pak

6.26.2.3 Bruikleen

6.26.2.3 BRUIKLEEN

2043 Stukken betreffende het in bruikleen afstaan van vier korvetten aan de Nederlands-
Indische regering,
1948. 1 omslag

2044 Stukken betreffende de teruggave van Hr.Ms. "Boeroe" aan de Koninklijke Marine 
en het in bruikleen nemen van Hr.Ms. "Tidore" door het Departement van 
Scheepvaart,
1949. 1 omslag

6.26.2.4 Torpedobootjagers

6.26.2.4 TORPEDOBOOTJAGERS

2045 Rapport met de tactische gegevens van Hr.Ms. "Kortenaer", met geleidebrief,
1945. 1 omslag

2046 Stukken betreffende de reparatie van Hr.Ms. "Piet Hein" in Australië,
1946. 1 omslag

2047 Stukken betreffende de bevelvoering van tijdens in reparatie zijnde 
torpedobootjagers,
1949. 1 omslag

2048 Reisverslagen van Hr.Ms. "Evertsen",
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1950. 1 omslag
6.26.2.5 Mijnenvegers

6.26.2.5 MIJNENVEGERS

2049 Stukken betreffende de situatie aan boord van Hr.Ms. "Tidore" bij vertrek uit 
Sydney,
1946. 1 omslag

2050 Stukken betreffende tactische gegevens van Hr.Ms. "Boeroe",
1946. 1 omslag

2051 Stukken betreffende voorschriften voor de conservatie van mijnenvegers,
1947. 1 omslag

2052 Stukken betreffende de uitrusting en toestand van de mijnenvegers,
1948-1949. 1 omslag

2053 Stukken betreffende het verlenen van goedkeuring aan het vaarprogramma van de 
Divisie Mijnenvegers I over de periode 2 oktober - 16 november 1950,
1950. 1 omslag

6.26.2.6 Onderzeeboten

6.26.2.6 ONDERZEEBOTEN

2054 Stukken betreffende de onderzeeboot "U 219" verkregen uit Duitse oorlogsbuit,
1945-1946. 1 omslag

2055 Stukken betreffende te nemen maatregelen bij een onderzeebootongeval,
1948-1949. 1 omslag

6.26.2.7 Oefeningen

6.26.2.7 OEFENINGEN

2056 Oefenrapport over de periode van 14 - 16 juli 1947 van Hr.Ms. "Piet Hein", met 
geleidebrief,
1947. 1 omslag

2057 Stukken betreffende het houden van oefeningen bij Soerabaja in juni en juli 1947,
1947. 1 omslag

2058 Rapporten van oefeningen van een groep Catalina amfibie vliegtuigen met Hr.Ms. 
"Ceram" en Hr.Ms. "Banckert", met geleidebrief,
1947. 1 omslag

2059 Verslagen van landingsoefeningen van verschillende Hr.Ms. schepen,
1947-1948. 1 omslag

2060 Stukken betreffende onderzoek naar de mogelijkheden om oude parachutes als 
luchtdoel voor schietoefeningen te gebruiken,
1947-1949. 1 omslag

2061 Stukken betreffende vaststelling van een voorlopige leidraad voor artillerie 
oefeningen van patrouillevaartuigen,
1947-1949. 1 omslag

2062 Verslagen van gehouden oefeningen aan boord van Hr.Ms. schepen,
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1947-1950. 1 omslag

2063 Maritieme Bevelen "oefening I en II" van de Marine Expeditionaire Macht,
1948. 1 omslag

2064 Stukken betreffende de rol van torpedojagers bij gezamenlijke oefeningen,
1948. 1 omslag

2065 Correspondentie met het Maritiem Commandement Soerabaja inzake het gebrek 
aan het houden van onderzeebootbestrijdingsoefeningen,
1948. 1 omslag

2066 Stukken betreffende het houden van bombardementsoefeningen op het eilandje 
Gili Pandan en bij Perak Island,
1948-1949. 1 omslag

2067 Voorschriften voor de oefeningen van kanonniers en torpedobootjagers,
1948-1950. 1 omslag

2068 Stukken betreffende een oefening voor onderzeebootbestrijding met een mobiele 
asdic aanvalstafel,
1948-1950. 1 omslag

2069 Verslag betreffende de oefening van het Squadron 860 Marine Luchtvaartdienst 
met Hr.Ms. "Kortenaer" en Hr.Ms. "Evertsen" op 23 november 1949, met 
geleidebrief,
1949. 1 omslag

2070 Stukken betreffende de gecombineerde oefening van de Divisie Torpedobootjagers 
I en de militaire luchtvaart gehouden eind april 1949,
1949-1950. 1 omslag

2071 Stukken betreffende opmerkingen en bevindingen opgedaan met een 
opwerkprogramma voor de bemanning van torpedobootjagers,
1949-1950. 1 omslag

2072 Concept regeling schietoefeningen met middelbaar geschut aan boord van 
torpedobootjagers en onderzeebootjagers aangeboden door de Commandant 
Divisie Torpedobootjagers I,
1950. 1 omslag

2073 Stukken betreffende de schietoefening gehouden op Hr.Ms. "K XIV" op 29 
september 1950,
1950. 1 omslag

6.26.2.8 Schadevaren

6.26.2.8 SCHADEVAREN

2074 Stukken betreffende de schadevaring van Hr.Ms. "Van Kinsbergen",
1946. 1 omslag

2075 Stukken betreffende schadevaring van Hr.Ms. "Piet Hein" in Australië,
1946. 1 omslag

2076 Stukken betreffende het vergaan van Hr.Ms. "Walcheren",
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1946-1947. 1 omslag

2077 Stukken betreffende schadevaringen van schepen,
1946-1950. 1 pak

2078 Stukken betreffende de aanvaring tussen de motorsleepboot "MVD 9" en de 
stoomsleepboot "Verandering" op 23 augustus 1945,
1947. 1 omslag

2079 Stukken betreffende onderzoek naar het zinken van het ms. "Krim" op 1 februari 
1947,
1947. 1 omslag

2080 Stukken betreffende het onderzoek naar het gedeeltelijk onder water lopen van de 
machinekamer van de Hr.Ms. "Van Galen",
1948. 1 omslag

2081 Proces-verbaal betreffende een ongeval met een landingsvaartuig op 15 oktober 
1949 waarbij 6 doden vielen,
1949. 1 omslag

2082 Stukken betreffende onderzoek naar het verloren gaan van het in beslag genomen 
Japanse kustvaartuig "Sedjahtera" in Midden-Java omstreeks januari 1949,
1949. 1 omslag

2083 Rapporten betreffende het aan de grond lopen van Hr.Ms. "RP 112" en "RP 127",
1949-1950. 1 omslag

6.26.3 Vliegtuigen

6.26.3 VLIEGTUIGEN

2084 Brief aan de minister van Marine betreffende het op peil houden van het aantal 
vliegtuigen in Nederlands-Indië, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

2085 Stukken betreffende de noodlanding van de Marine-Dakota W-12 nabij Katherine in
Noord Australië,
1947. 1 omslag

2086 Stukken betreffende de sabotage aan een Marine-Dakota W-4 te Darwin,
1947. 1 omslag

2087 Stukken betreffende het gebruik van het vliegtuigtype "Fairey Firefly Mk.I",
1947. 1 omslag

2088 Stukken betreffende het gebruik van transportvliegtuigen door de Marine,
1947. 1 omslag

2089 Stukken betreffende het registreren en identificeren van vliegtuigen van de 
Koninklijke Marine,
1947. 1 omslag

2090 Processen-verbaal betreffende de in april 1947 neergestorte Firefly bij het Welirang-
gebergte, met geleidebrieven,
1949. 1 omslag
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2091 Processen-verbaal betreffende het neerstorten op 30 juli 1947 van een Nederlands 
verkenningsvliegtuig in Porrong Pandakan,
1949. 1 omslag

6.26.4 Radar

6.26.4 RADAR

2092 Stukken betreffende onderzoek naar en richtlijnen voor het gebruik van 
radartoestellen,
1947. 1 omslag

6.27 Operationele verrichtingen

6.27 OPERATIONELE VERRICHTINGEN
6.27.1 Algemeen

6.27.1 ALGEMEEN

2093 Stukken betreffende de amfibische operatie op 5 juli 1946 te Madoera,
1946. 1 omslag

2094 Stukken betreffende het uitvoeren van de operatie 'Paling-Baik' inzake het vervoer 
van de Y-Brigade en materieel van diverse havens naar Palembang,
1946-1947. 1 pak

2095 Operatieve rapporten van de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië,
1946-1949. 1 pak

2096 Operatieve rapporten van de Mariniersbrigade,
1946-1949. 1 omslag

2097 Gevechtsverslagen van de verovering van een schuilplaats van extremisten in de 
omgeving van Soekapoera op 23 augustus 1947 door de Mariniers "C" infanterie 
compagnie,
1947. 1 omslag

2098 Operatierapporten inzake de landing uitgevoerd op 28 juli 1947 bij Ka. 
Perbaoengan,
1947. 1 omslag

2099 Rapporten inzake de controle en bescherming van het ms. "Kitakami" bij 
Probolinggo,
1947. 1 omslag

2100 Stukken betreffende operatie 'Product' ter bezetting van de oosthoek van Java,
1947. 1 pak

2101 Verslag van de staf A Divisie inzake operatie 'Voorlooper II' met als doel de 
bezetting van het sluizencomplex van Mlirip-Lengkong en Modjokerto,
1947. 1 omslag

2102 Stukken betreffende de landingen in de Mauritsbaai,
1947-1948. 1 omslag

2103 Oorlogsdagboeken betreffende de operaties van het Maritiem Commandement 
Soerabaja, met geleidebrieven,
1947-1949. 1 omslag
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2104 Operatiebevelen en rapporten van de operaties 'Product', 'Vrachtwagen', 'Urk', 
'Bokking' en 'Hang Tuah',
1947-1950. 1 omslag

2105 Extracten uit oorlogsdagboeken van de oudst-aanwezend zeeofficier Kalianget,
1948. 1 omslag

2106 Stukken betreffende de maritieme operatie 'Carthago' tot zuivering van het gebied 
in en rond Asembagoes van ongewenste elementen,
1948. 1 omslag

2107 Stukken betreffende de operatie 'Sprinkhaan' inzake de bezetting van een deel van 
Madoera in de periode 3 - 8 augustus 1947,
1948. 1 omslag

2108 Maritieme overzichten van het Commandement der Zeemacht betreffende de 
verrichtingen van de Koninklijke Marine over 1948 en 1949,
1948-1949. 1 omslag

2109 Stukken betreffende de operatie 'Zeemeeuw' van 18 december 1948 - 12 januari 
1949,
1948-1949. 1 omslag
Met foto's.

2110 Stukken betreffende operatie 'Fox' in het gebied Lampongbaai - Oosthaven op 
Sumatra in de periode 27 december 1948 - 4 januari 1949,
1948-1949. 1 pak

2111 Operatierapporten 'Opium' van de landing te Tanah Poetih van 24 - 26 juli 1949,
1949. 1 omslag

2112 Operatierapporten van de landing te Patjiran op 20 mei 1949,
1949. 1 omslag

2113 Stukken betreffende operatie 'Otter', het landen in de Prigibaai van een peleton M-
Inco voor het opsporen van een republikeinse radiozender,
1949. 1 omslag

2114 Rapport van de landing op 21 december 1948 te Bagan Si Api-Api, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

2115 Rapport van de operatie 'Noord' van 18 - 29 april 1949, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

2116 Operatierapport 'Makassar' over de periode 7 - 16 augustus 1950, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

2117 Operatieve rapporten van de Koninklijke Marine in Indonesië van 22 juli - 23 
december 1950,
1950. 1 omslag

2118 Stukken betreffende operatie 'Knijptang' van 17 maart tot 6 april met als doel de 
bewoners van de eilanden Anambas, Natuna en Tambelan voor te lichten en een 
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eind te maken aan de ongewenste toestanden aldaar,
1950. 1 omslag

6.27.2 Schepen

6.27.2 SCHEPEN
6.27.2.1 Rapporten verrichtingen

6.27.2.1 RAPPORTEN VERRICHTINGEN

2119-2156 Rapporten verrichtingen van Hr.Ms. schepen,
1945-1951. 39 omslagen
2119 Divisie Mijnenvegers IV
2120 Hr.Ms "Patrouillevaartuigen"
2121 Hr.Ms. "Abraham Crijnssen"
2122 Hr.Ms. "Abraham van der Hulst"
2123 Hr.Ms. "Ambon"
2124 Hr.Ms. "Banckert"
2125 Hr.Ms. "Banda"
2126 Hr.Ms. "Batjan"
2127 Hr.Ms. "Beatrix"
2128 Hr.Ms. "Boeroe"
2129 Hr.Ms. "Ceram"
2130 Hr.Ms. "Duiveland"
2131 Hr.Ms. "IJsselmonde"
2132 Hr.Ms. "Jacob van Heemskerck"
2133 Hr.Ms. "Jan van Brakel"
2134 Hr.Ms. "Jan van Gelder"
2135 Hr.Ms. "K.-15"
2136 Hr.Ms. "Kortenaer"
2137 Hr.Ms. "M 881", "M 882" en "M 883"
2138 Hr.Ms. "MV 31"
2139 Hr.Ms. "MV 32" en "MV 33"
2140 Hr.Ms. "Overflakkee"
2141 Hr.Ms. "PMB 26" en "PMB 33"
2142 Hr.Ms. "Piet Hein"
2143 Hr.Ms. "Pieter Florisz"
2144 Hr.Ms. "Schokland"
2145 Hr.Ms. "Ternate"
2146 Hr.Ms. "Tholen"
2147 Hr.Ms. "Tidore"
2148 Hr.Ms. "Tijgerhaai", Hr.Ms. "K-XIV" en Hr.Ms. "O23" en "O24"
2149 Hr.Ms. "Tjerk Hiddes"
2150 Hr.Ms. "Tromp"
2151 Hr.Ms. "Van Galen"
2152 Hr.Ms. "Van Kinsbergen"
2153 Hr.Ms. "Vlieland"
2154 Hr.Ms. "Voorne"
2155 Hr.Ms. "Willem van der Zaan"
2156 Hr.Ms. "Woendi"

2157 Stukken betreffende beschieting van kanon- en mitrailleuropstellingen rond Lho 
Nga op 12 november 1946 door Hr.Ms. "Piet Hein",
1946. 1 omslag

2158 Rapport betreffende de doelmatigheid en het resultaat van de inzet van 
landingsvaartuigen in de Straat Banka,
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1946. 1 omslag

2159 Rapporten betreffende de verrichtingen van de Landing Craft Tanks, Vehicle 
Personnels en Mechanized tijdens de actie op 5 mei bij de Tji Belenchong, met 
geleidebrief,
1946. 1 omslag

2160 Rapporten betreffende het vuurgevecht van Hr.Ms. "Otter" met vijandelijke 
objecten op de Javawal op 9 oktober 1946, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

2161 Stukken betreffende bombardementsactie's van Hr.Ms. schepen tijdens de 
algemene aanval op Semarang op 4 en 5 augustus 1946,
1946. 1 omslag

2162 Stukken betreffende de prijsname van een Indonesische patrouillebootkaper uit de 
haven van Merak door Hr.Ms. "Boeroe" op 24 juli 1946,
1946. 1 omslag

2163 Stukken betreffende het bombardement op de haven van Banjoewangi op 5 juli 
1946,
1946. 1 omslag

2164 Stukken betreffende het opsporen en naar Batavia overbrengen van de Sri Deli 
door Hr.Ms. "Ceram",
1946. 1 omslag

2165 Stukken betreffende het verlenen van artilleriesteun door Hr.Ms. "Van Kinsbergen" 
te Semarang van 8 - 11 augustus 1946,
1946. 1 omslag

2166 Stukken betreffende operatie Gorontalo van de Hr.Ms. "Jan van Brakel",
1946. 1 omslag

2167 Rapport van Hr.Ms "R.P.106" betreffende de 2e beschieting van Ketapang op 12 
oktober 1946,
1946. 1 omslag

2168 Rapporten van bombardementen door Hr.Ms. "Kortenaer" nabij Semarang in 
augustus 1946,
1946. 1 omslag

2169 Rapport van de 'Zeeval actie', met geleidebrief,
1946. 1 omslag

2170 Verslag van de beschietingen van de batterij Menari door Hr.Ms. "Kortenaer" op 1 
juli 1946, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

2171 Verslagen van de landingsoperatie op Lombok op 27 maart 1946, operatie 'Destiny',
en van de landingsoperaties op Bali van 2 - 5 maart 1946, operatie 'Phlitt',
1946. 1 omslag

2172 Rapport van de maritiem commandant Soerabaja inzake de beschieting van 
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stellingen nabij Ketapang op 8 en 9 oktober 1946, met geleidebrief,
1946. 1 omslag

2173 Rapport van de operatie 'Demonstratie', met geleidebrief,
1946. 1 omslag

2174 Verslag van een bombardement van de kust ten zuiden van Tandjoeng Saoe door 
Hr.Ms. "Piet Hein" op 18 augustus 1946,
1946. 1 omslag

2175 Verslagen van operatie 'Turfschip' ter bestrijding van zeeroverij, met geleidebrieven,
1946. 1 omslag

2176 Stukken betreffende de actie tegen Penjelai van de Hr.Ms. "Abraham Crijnssen" 
inzake eenvormige politionele leiding ter zee wat betreft G.M. schepen en 
gewestelijke vaartuigen,
1946-1947. 1 omslag

2177 Stukken betreffende de militaire acties bij Grissee,
1946-1947. 1 omslag

2178 Stukken betreffende operaties mijnenvegers,
1946-1950. 1 omslag

2179 Operatierapport van de beschieting van de Pang Pang Baai door Hr.Ms. "Evertsen" 
op 19 juni 1947, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

2180 Verslagen en rapporten van de beschietingen van de geschutsopstellingen op 
Tandjong Semboeloengan en Ketapang in de Straat Bali,
1947. 1 omslag

2181 Stukken betreffende de acties van Hr.Ms. "RP 142" in de Pang Pang Baai op 25 en 31 
januari 1947,
1947. 1 omslag

2182 Stukken betreffende de beschieting door het patrouillevaartuig Hr.Ms. "RP 112" op 
13 april 1947 bij het opbrengen van een zeilprauw van het strand bij Ketapang,
1947. 1 omslag

2183 Stukken betreffende de beschieting van de kampong Bagan door Hr.Ms. "Ceram" en
de Catalina "P-93" op 28 februari 1947,
1947. 1 omslag

2184 Stukken betreffende de beschietingen op 13 april 1947 van de Hr.Ms. "RP107" en 
Hr.Ms. "Batjan" contra de prauw "Dermawan",
1947. 1 omslag

2185 Stukken betreffende de uitvoering van de zuiveringsactie van Gili Radja,
1947. 1 omslag

2186 Stukken betreffende het verloren gaan van twee Madoerese prauwen en de 
vermissing van de aan boord geplaatste Japanse tremmer lance corporal Hideo 
Azuma tijdens een sleeptocht van Hr.Ms. "Lex",
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1947. 1 omslag

2187 Rapport van de commandant van Hr.Ms. "R.P. 133" betreffende de beschieting door 
en van Prigi-Radja, met geleidebrief,
1947. 1 omslag

2188 Verslag van een gevecht bij Malino op 17 december 1946, alsmede 
tevredenheidsbetuigingen aan diverse personen over hun optreden tijdens dit 
gevecht,
1947. 1 omslag

2189 Stukken betreffende de acties van Hr.Ms. "Blankert" te Sibolga,
1947-1948. 1 omslag

2190 Stukken betreffende het bergen van het wrak "Heng Lie" door Hr.Ms. "Pieter Floris",
1947-1948. 1 omslag

2191 Gevechtsrapport van Hr.Ms. "RP 128", met geleidebrief,
1948. 1 omslag

2192 Operatie-rapport van Hr.Ms. "Tjerk Hiddes" van 1 - 4 juli 1948, met geleidebrief,
1948. 1 omslag

2193 Stukken betreffende beschietingen van Sungai Belah door twee schepen van de 
Koninklijke Marine op 17 november 1947,
1948. 1 omslag

2194 Rapport inzake de beschieting van Hr.Ms "Kortenaer" in de Damasbaai, Prigi, op 7 
november 1948,
1948. 1 omslag

2195 Operatierapport van Hr.Ms. "Evertsen" van 5 - 14 september 1949,
1949. 1 omslag

2196 Operatierapport van Hr.Ms. "RP 107" van 4 - 7 januari 1949,
1949. 1 omslag

2197 Operatierapport van Hr.Ms. "Tidore" van 24 - 29 december 1948,
1949. 1 omslag

2198 Operatierapport van Rms. "Rindjani" in het gebied Kapoeas-rivier en Barito, met 
geleidebrief,
1949. 1 omslag

2199 Operatierapport van de Hr.Ms. "RP 109" over 2 juni 1949, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

2200 Operatierapport van de maritieme operatie 'Albatros' van 12 - 15 januari 1949, 
uitgevoerd door Hr.Ms. "Van Galen",
1949. 1 omslag

2201 Operatierapporten van Hr.Ms. "RP 119" over de periode van 5 januari - 3 maart 1949,
met geleidebrieven,
1949. 1 omslag
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2202 Operatierapporten van de Rms "Rindjanie",
1949. 1 omslag

2203 Operatierapporten van de maritieme operatie 'Ekster' uitgevoerd door diverse 
vaartuigen,
1949. 1 omslag

2204 Operatieverslag betreffende de bezetting van Selat Pandjang op 29 december 1948 
opgemaakt door de Commandant van Hr.Ms. "Batjan", met geleidebrieven,
1949. 1 omslag

2205 Operatieverslag van de operatie 'Walvis'op 3 en 4 mei 1949, met geleidebrief,
1949. 1 omslag

2206 Stukken betreffende operatie 'Hulstkamp I en II', betreffende acties in de wateren 
om Noord-Sumatra op 2 en 3 juni 1949, uitgevoerd in samenwerking met 
jachtvliegtuigen van de Militaire Luchtvaart,
1949. 1 omslag

2207 Stukken betreffende operatie 'Modder' van Hr.Ms. "Batjan" op 4 januari 1949,
1949. 1 omslag

2208 Stukken betreffende operatie 'Zeeleeuw', uitgevoerd in de omgeving Cheribon in de
periode 31 augustus - 13 september 1949,
1949. 1 omslag

2209 Verslag van de actie van Hr.Ms "Banda" op 3 juni 1949 op Lho Seumawe, met 
geleidebrief,
1949. 1 omslag

2210 Verslag van de landingsoperatie te Bawean op 28 januari 1949 uitgevoerd door 
Hr.Ms. "Kortenaer", met bijlagen,
1949. 1 omslag

2211 Operatierapporten van Hr.Ms. "Ternate",
1949-1950. 1 omslag

2212 Stukken betreffende onderzoek naar het zinken van motortongkang "BPC 856" 
tijdens een patrouillevaart van Hr.Ms. "Ternate",
1949-1951. 1 omslag

2213 Verslag van de mijnenopruim operatie van Hr.Ms. "Abraham Crijnssen", met 
geleidebrief,
1950. 1 omslag

6.27.2.2 Patrouilleverslagen

6.27.2.2 PATROUILLEVERSLAGEN

2214-2237 Patrouillerapporten,
1946-1949. 24 omslagen
2214 Hr.Ms "Jan van Brakel"
2215 Hr.Ms. "Abraham Crijnssen"
2216 Hr.Ms. "Abraham v.d. Hulst"
2217 Hr.Ms. "Ambon"
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2218 Hr.Ms. "Banckert"
2219 Hr.Ms. "Banda"
2220 Hr.Ms. "Batjan"
2221 Hr.Ms. "Boeroe"
2222 Hr.Ms. "Ceram"
2223 Hr.Ms. "Jan van Gelder"
2224 Hr.Ms. "Kortenaer"
2225 Hr.Ms. "LT 106"
2226 Hr.Ms. "Morotai"
2227 Hr.Ms. "Pieter Floris"
2228 Hr.Ms. "RP-schepen"
2229 Hr.Ms. "Ternate"
2230 Hr.Ms. "Tidore"
2231 Hr.Ms. "Tjerk Hiddes"
2232 Hr.Ms. "Van Galen"
2233 Hr.Ms. "Willem v.d. Zaan"
2234 Hr.Ms. "Zeemeeuw"
2235 LV "Flores"
2236 Patrouillevaartuigen Soerabaja
2237 gms. "IJsvogel"

6.27.3 Vliegtuigen

6.27.3 VLIEGTUIGEN

2238 Stukken betreffende de onverantwoordelijkheid van het zenden van een 
lijnvliegtuig met passagiers op een operationele vlucht,
1946. 1 omslag

2239 Stukken betreffende een aanval van Nederlandse vliegtuigen op twee Chinese 
vaartuigen,
1948-1949. 1 omslag
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7 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN

7 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN
7.1 Commandeur Soerabaja

7.1 COMMANDEUR SOERABAJA
7.1.1 Algemeen

7.1.1 ALGEMEEN

2240 Stukken betreffende uitbreiding en modernisering van de olie-opslagplaats van de 
Bataafsche Petroleum Maatschappij te Bandaran,
1947-1950. 1 omslag

2241 Stukken betreffende instelling van een Marine Tenue Patrouille,
1949. 1 omslag

2242 Operatieve rapporten van de Koninklijke Marine in Indonesië,
1949-1950. 1 omslag

2243 Patrouille-rapporten van Hr.Ms. schepen,
1949-1950. 1 pak

2244 Stukken betreffende de controle van administratieve diensten,
1949-1950. 1 omslag

2245 Rapporten verrichtingen van Hr.Ms. schepen,
1949-1950. 1 pak

2246 Bekendmakingen van de commandant van de Marine te Soerabaja,
1950. 1 omslag

2247 Locatiestaten van het Hoofd Kantoor Operatiën te Soerabaja,
1950. 1 omslag

2248 Maandrapporten van de Inventaris Commissie,
1950. 1 omslag

2249 Maandverslagen van de Afdeling Demagnetisering van het Marine Etablissement te 
Soerabaja,
1950. 1 omslag

2250 Orders van de Nederlands Troepencommando Oost-Java,
1950. 1 omslag

2251 Regeling van de Opsporings- en Reddingsdienst ten behoeve van het luchtverkeer 
in Indonesië, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

2252 Richtlijnen voor de behandeling van geclassificeerde gegevens met personen niet 
behorende tot de Koninklijke Marine,
1950. 1 omslag

2253 Stafvoorschriften van de Koninklijke Marine betreffende bevelsformulering voor 
vliegtuigen, met geleidebrief,
1950. 1 omslag
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2254 Stukken betreffende aanpassing en aanvulling van Soerabaja Orders,
1950. 1 omslag

2255 Stukken betreffende benoeming van de leden van de Commissie overdracht 
Koninklijke Marine Materieel aan de Republiek Indonesië en de daaronder 
resorterende sub-commissies,
1950. 1 omslag

2256 Stukken betreffende de bewaking van het Marine Hospitaal Soerabaja,
1950. 1 omslag

2257 Stukken betreffende een overval op vier Nederlandse militairen op 16 maart 1950 te
Malang,
1950. 1 omslag

2258 Stukken betreffende het doodschieten van drie Nederlandse militairen door de 
Tentara Nasional Indonesia op 13 april 1950 te Soerabaja,
1950. 1 omslag

2259 Stukken betreffende het opheffen van de Kleine Vaartuigen Dienst en het oprichten
van een Lichte Vaartuigendienst,
1950. 1 omslag

2260 Stukken betreffende uitvoeringsvoorschriften voor het personeel van de Mariniers 
Patrouille Dienst,
1950. 1 omslag

2261 Rapporten van de Inlichtingendienst,
1950. 1 omslag

2262 Verslag van een toepraak gehouden door de vlagofficier Koninklijke Marine in 
Indonesië op dinsdag 31 oktober 1950 te Soerabaja betreffende wijzigingen bij de 
Koninklijke Marine in Indonesië,
1950. 1 stuk

2263 Proces-verbaal van vernietiging van archiefbescheiden van Hr.Ms. korvetten 
"Ambon", "Morotai" en "Tidore", met geleidebrief,
1950. 1 omslag

2264 Rapporten verrichtingen van diverse afdelingen van de Koninklijke Marine,
1950. 1 pak

7.1.2 Materieel

7.1.2 MATERIEEL

2265 Stukken betreffende het gebruik van springstoffen onder water,
1949. 1 omslag

2266 Stukken betreffende de overgave en/of overname van militair materieel aan 
Indonesië,
1950. 1 omslag

2267 Stukken betreffende de voorraden munitie in gebruik bij de mariniers,
1950. 1 omslag
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2268 Stukken betreffende het voortbestaan van Hr.Ms. "Triton" als werk- en 
opleidingscentrum van het Marine Duikbedrijf,
1950. 1 omslag

2269 Stukken betreffende regeling van het ceremonieel voor de overgave van Hr.Ms. "RP 
121", "RP 130", "Ambon" en "Banda" aan de Angkatan Laut Republik Indonesia 
Serikat,
1950. 1 omslag

2270 Stukken betreffende terugvordering van uitgeleende wapens,
1950. 1 omslag

2271 Stukken betreffende veegorders aan de diverse mijnenvegers,
1950. 1 omslag

7.1.3 Personeel

7.1.3 PERSONEEL
7.1.3.1 Personeelszorg

7.1.3.1 PERSONEELSZORG

2272 Stukken betreffende de verbouwing van de Marine Kantine Toendjoengan,
1949-1950. 1 omslag

2273 Stukken betreffende het bestuurlijk en financieel beheer van de marine kantine 
Pasiran,
1949-1950. 1 pak

2274 Stukken betreffende het marine verlofcentrum "de Oase" te Tretes,
1949-1950. 1 omslag

2275 Stukken betreffende het volgen van cursussen en opleidingen,
1949-1950. 1 omslag

2276 Lijsten en overzichten met opgaven van vermiste, gesneuvelde en overleden 
militairen,
1950. 1 omslag

2277 Overzicht van de werkzaamheden van het Bureau Sociale Zaken der Koninklijke 
Marine te Soerabaja, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

2278 Verslag van de reünie van de vlootpredikanten en de hoofd-predikant in het Marine
Verlofcentrum te Malang, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

2279 Rapport van de werkzaamheden van de oudst-aanwezend vlootpredikant in het 
Oosten, met geleidebrief,
1950. 1 omslag

7.1.3.2 Krijgsraad

7.1.3.2 KRIJGSRAAD

2280 Stukken betreffende verwijzingen naar de Krijgsraad bij de Zeemacht in het Oosten 
van marinepersoneel,
1948-1950. 1 pak
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2281 Overzichten van de werkzaamheden van de Krijgsraad bij de Zeemacht in het 
Oosten over 1949 en de periode 1 januari - 1 april 1950, met geleidebrieven,
1950. 1 omslag

2282 Stukken betreffende aanbiedingen van uittreksels van vonnissen van de Krijgsraad 
bij de Zeemacht in het Oosten,
1950. 1 omslag

7.1.3.3 Sterkte

7.1.3.3 STERKTE

2283 Mutatiestaten van personeel werkzaam bij de diverse afdelingen van de Koninklijke
Marine,
1949-1950. 1 pak

2284 Lijsten van officieren dienende te Soerabaja,
1950. 1 omslag

2285 Nominatieve staten van personeel dienende bij het Marine Hospitaal Soerabaja,
1950. 1 omslag

2286 Nominatieve sterkte staten van de Divisie Mijnenvegers 17,
1950. 1 omslag

7.2 Marine Luchtvaartdienst in het Oosten

7.2 MARINE LUCHTVAARTDIENST IN HET OOSTEN

2287 Kaarten en luchtfoto's van de Pacific,
1944. 1 omslag

2288 Rapporten van verrichtingen,
1947-1949. 1 pak

2289 Rapport betreffende de verrichtingen van de Marine Luchtvaartdienst in het Oosten
over de periode 15 december 1948 - 6 januari 1949,
1949. 1 stuk

2290 Stukken betreffende het luchtvaartongeval met het Catalina vliegtuig de PK-AKC op
de rede van Muntok op 2 december 1949,
1949-1950. 1 omslag
Met foto's

2291 Register betreffende de verrichtingen van de wacht op het Marine Vliegkamp Priok 
over de periode 2 februari - 16 april 1950,
1950. 1 deel

2292 Bescheiden betreffende de keuze der vlootbasis in Noord Oost-Indië,
1945. 1 pak
Zie ook inventarisnummer 1807

2293 Instructie voor Commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië,
1945-1947. 1 pak

2294 Rapporten operatie “Product” in Nederlands Indië,
1947. 1 pak
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2295 Informatie en voorlichting ten behoeve van Nederlands-Indië,
1947-1948. 1 pak

2296 Stukken betreffende de geestelijke verzorging te Australië en Nederlands-Indië,
1943-1950. 1 omslag
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Bijlagen

B I J L A G E N
Lijst van afkortingen

LIJST VAN AFKORTINGEN

ALRI Angkatan Laoet Republik Indonesia

BDZ bevelhebber der Zeestrijdkrachten

BSO bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten

CZMNI commandant (der) Zeemacht in Nederlands-Indië

CZMO commandant (der) Zeemacht in het Oosten

HDML Harbour Defence Motor Launch

KNIL Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger

LCM Landing Craft Material/Mechanic

LCT Landing Craft Tank

MCA marinecommandement Australië

MCC marinecommandement Colombo

MLD Marineluchtvaartdienst

MLO Marine Liaison Officer

MTCGO Maritiem Commando Grote Oost

MTCS Maritiem Commando Soerabaja

NICA Netherlands Indies Civil Administration

NOIC Naval Officer in Charge

OAZ Oudst Aanwezend Zeeofficier

OVW oorlogsvrijwilliger

VKMI vlagofficier der Koninklijke Marine in Indonesië

VN Verenigde Naties
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