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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:
Collectie 220 J.H.A. Logemann

Periodisering:
archiefvorming: 1909-1969
oudste stuk - jongste stuk: 1854-1977

Archiefbloknummer:
C22091

Omvang:
226 inventarisnummer(s); 4,65 meter

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

Soort archiefmateriaal:
Normale, geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere stukken.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
J.H.A. Logemann

Samenvatting van de inhoud van het archief:
J. H.A. Logemann (1892-1969) maakte carrière als bestuursambtenaar op Nederlandsch-Indië, en 
was daarnaast, o.a. als voorzitter, betrokken bij de Stuwgroep. Deze stelde zich ten doel Indië tot 
meerdere bloei en hogere ontwikkeling te brengen, onder meer door publikaties over de 
staatkundige toestand in Nederlands-Indië in "De Stuw", het orgaan van deze groep. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd Logemann in Duitse gevangenschap o.a. geïnterneerd in Buchenwald, 
Haren en St. Michielsgestel. Na de oorlog had hij als minister van Overzeese gebiedsdelen zitting in
het kabinet Schermerhorn-Drees.
Het archief bevat voornamelijk de schriftelijke neerslag van zijn stilistische arbeid, voorts stukken 
voortvloeiende uit zijn diverse funkties en door hem gegeven adviezen zowel op staatsrechtelijk 
als administratiefrechtelijk gebied.
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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 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, Collectie 220 J.H.A. Logemann, nummer toegang 2.21.111, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Logemann, 2.21.111, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Johan Heinrich Adolf Logemann werd geboren op 19 januari 1892 te Rotterdam als zoon van 
Logemann Johann Heinrich en Arnold Elisabeth Sophia.

Na het behalen van zijn H.B.S.-diploma volgde hij de opleiding voor de Indische Bestuursdienst. In 
1912 behaalde hij het diploma van deze opleiding en vertrok naar Nederlands-Indië, waar hij in 
augustus van dat jaar werd aangesteld als administratief ambtenaar bij het binnenlands bestuur 
op Java en Madoera. Gedurende zijn diensttijd in Nederlands-Indië heeft hij de volgende funkties 
bekleed:

1912 administratief ambtenaar op Java en Madoera, waarnemend aspirant controleur te Blora;

1913 aspirant controleur te Blora, controleur op Java en Madoera;

1915 werkzaam bij de dienst pestbestrijding in de residentie Soerakarta;

1919 waarnemend inspekteur voor de woningverbetering bij de dienst der pestbestrijding;

1921 gewestelijk leider bij de volkstelling.

Na het behalen van het getuigschrift voor het notarisambt in 1922, in Nederland, werd hij na zijn 
terugkeer in Nederlands-Indië in 1923 belast met de waarneming van de betrekking van inspecteur
bij de bezuinigingsdienst op het departement van Financiën.

1924 plaatsvervangend gouvernements-commissaris bij de Javasche Bank,

waarnemend inspecteur van de generale thesaurie,

hoogleraar in het staats- en administratiefrecht aan de Rechtshogeschool te Batavia;

1928 gouvernements-commissaris bij de Javasche Bank.

Voorts was hij lid c.q. voorzitter van de Commissie voor de financiële verhouding tussen land, 
provincies, regentschappen, gemeenten en andere lokale ressorten, de Commissie tot herziening 
van de stadsgemeente-ordonnantie en van de provincie- en regentschapsordonnanties, de 
Agrarische commissie en de Kiesrechtcommissie.

Hij behoorde tot de zogenaamde Stuwgroep die zich ten doel stelde Indië tot meerdere bloei en 
hogere ontwikkeling te brengen, onder meer door publikaties over de staatkundige toestand in 
Nederlands-Indië in "De Stuw", het orgaan van deze groep. Zijn aanvankelijk wat gereserveerde 
opstelling tegenover deze groep, die noch van de Nederlandse noch van de Nederlands-Indische 
regering enige waardering genoot, was geleidelijk veranderd.

Hij werd lid ervan en in 1932 zelfs voorzitter.

Gedurende deze periode heeft Logemann diverse artikelen geschreven die in "De Stuw" werden 
gepubliceerd.
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Na het overlijden van prof. mr. C. van Vollenhoven (1933), werd Logemann gevraagd diens werk als 
hoogleraar Staatsrecht, aan de universiteit van Leiden over te nemen (in 1930 was Logemann al 
gevraagd om hoogleraar te worden in Leiden), hetgeen betekende, dat voor Logemann een 
opvolger aan de Rechtshogeschool te Batavia gevonden moest worden, welke hij zag in de 
persoon van Van Mook.

De gouverneur-generaal wilde echter niet opnieuw een "Stuw-man" - Van Mook was ook lid van 
de Stuwgroep - en Logemann kon eerst in 1939 met verlof naar Nederland vertrekken.

In oktober 1940 werd hij als vergelding voor de internering van de Duitsers in Nederlands-Indië als 
gijzelaar naar Buchenwald en vervolgens naar Haren en St. Michielsgestel gebracht.

"Van de voorlezingen, die hij in Buchenwald heeft gehouden, weet ik uit getuigenis van een 
volstrekt onbevooroordeelde toehoorder, dat zij iets anders waren dan "colleges" voor 
belangstellende ondeskundigen: het waren colleges voor hoogleraren in het staatsrecht omtrent 
het object van hun vak", aldus prof. mr. W.F. Prins in zijn biografie van Logemann.

Deze lezingen werden later gepubliceerd onder de titel "Duitse lezingen".

Na de Tweede Wereldoorlog werd Logemann benoemd tot minister van Overzeese Gebiedsdelen 
in het kabinet Schermerhorn-Drees, 1945-1946. Kenmerkend voor deze tijd zijn de 
onderhandelingen, die hij moest voeren in verband met het uitroepen van de Republiek Indonesia.
In die dagen verklaarde hij in een radiorede wel met Sjahrir te willen onderhandelen, doch niet met
de Sukarno-regering.

Samen met Van Kleffens, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, drong hij - tijdens de 
besprekingen te Londen - aan op krachtiger optreden tegen de Republiek Indonesia.

Volgens een verklaring in een radiorede stelde hij:

"De Nederlandse regering is bereid een uiterste poging te doen om een nieuwe vorm van 
samenwerking te vinden, waarbij Nederland slechts steun verleent en de laatste 
verantwoordelijkheid draagt voor de waarborgen van goed bestuur." 1

Bij zijn ontslag in 1946 ontving hij van de Koningin een officiële dankbetuiging voor de "onder zeer 
moeilijke omstandigheden" verrichte arbeid. Per 1 augustus 1946 werd hij op eigen verzoek 
officieel ontslagen uit de Nederlands-Indische gouvernementsdienst.

Vanaf 4 juni 1946 is hij voor de Partij van de Arbeid lid geweest van de Tweede Kamer, waarin hij 
twee jaar zitting heeft gehad. Ook heeft hij als lid van de Partij van de Arbeid zitting gehad in de 
Indiën-commissie van de Wiardi Beckmanstichting.

Op 2 augustus 1947 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden in het 
staats- en administratief recht, later ook nog in de algemene staatsleer.

Naast de reeds vermelde funkties is Logemann betrokken geweest bij of lid c.q. voorzitter geweest 
van de hiernavolgende commissies, colleges, verenigingen of stichtingen, waarvan de weerslag te 
vinden is in het archief:

– de Planol-studiegroep, inventarisnummer 27,
– de Volksraad, inventarisnummer 6,
– de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, inventarisnummer 104,
– de Nederlandse Volksbeweging, inventarisnummer 107, (116)

1 Uit: het chronologisch overzicht van het Indonesisch vraagstuk in de nationale en internationale politieke 
verhoudingen (14 augustus 1945-1 januari 1949), publikatie van de Regeringsvoorlichtingsdienst, 's-Gravenhage, 
z.j. p. 5 en 6.
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– de Nationaliteitscommissie, inventarisnummer 80,
– de Adatrechtstichting, inventarisnummer 105,
– de Academische Baad, inventarisnummer 172,
– de Commissie grondwetsherziening, inventarisnummer (79,)
– de Radaktie-commissie rijksgrondwet, inventarisnummer 79,
– de Deventer-Maasstichting, inventarisnummer 96,
– de Thorbecke- en de Bachienestichting, inventarisnummer 95,
– de Stichting culturele samenwerking tussen Oost en West, inventarisnummer 60, (Sticusa)
– het Oosters instituut.

In 1962 ging hij met emeritaat.

Reeds in Indonesië had hij zich beziggehouden met stilistische werkzaamheden, hetgeen hij 
gedurende zijn hoogleraarschap te Leiden voortzette. Zijn bijdragen voor de Adatrechtbundel, 
boeken en vele artikelen over Indonesië getuigen hiervan.

In 1962 verscheen van de hand van mevrouw mr. W. van Ham-Wagner in samenwerking met mr. J. 
Peters een overzicht van publikaties van zijn hand.

Logemann was gehuwd met Anna J. van Gogh, uit welk huwelijk twee zoons werden geboren.

Hij overleed op 12 november 1969 in Den Haag.

Literatuur

LITERATUUR
W.F. Prins, Herdenking van Johan Heinrich Adolf Logemann, in:Jaarboek Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen, 1969-1970, p. 217.

Het chronologisch overzicht van het Indonesisch vraagstuk in de nationale en internationale politieke 
verhoudingen (14 augustus 1945-1 januari 1949, publikatie van de Regeringsvoorlichtingsdienst, 's-
Gravenhage, z.j. p. 5 en 6.

Keesings Historisch Archief, jaargang 1969, p. 816.

Grote Winkler Prins 1971 (7), deel 12, p. 178.

E.B. Locher - Scholten, De Stuw, tijdstekening en teken des tijds, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 84ste 
jaargang, 1971, p. 36-65.

Henriëtte Laman Trip de Beaufort,Cornelis van Vollenhoven 1879-1933, Utrecht, 1954.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief is niet kompleet, zo ontbreekt vrijwel alles over de Stuwgroep, terwijl ook over de 
periode van zijn ministerschap erg weinig is bewaard gebleven. Enige aanvulling verkreeg deze 
laatste lacune toen bleek dat Logemaan veel origineel materiaal over deze tijd en daarna had 
overgedragen aan de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis. Met toestemming van 
mevrouw A.J. Logemann-van Gogh en met medewerking van de Rijkscommissie konden deze 
papieren in het archief ingevoegd worden. Het archief bleek gedeeltelijk chronologisch, 
gedeeltelijk rubrieksgewijs geordend te zijn geweest, maar vaak was het verband verstoord of 
ontbrak het geheel. De papieren betreffende zijn indische ambtsperiode werden gedeeltelijk 
aangetroffen in mappen met op de omslag een omschrijving van de inhoud, die hiermee echter 
niet altijd in overeenstemming was.
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De papieren van Logemann werden door tussenkomst van drs. P.J. Drooglever, medewerker van 
prof. dr. S.L. van der Wal aan het Algemeen Rijksarchief geschonken door mevrouw Logemann.

Tussen de boeken van Logemann die door de antikwaar Nabrink werden opgekocht bevonden zich
losse stukken, die met medewerking van mevrouw Logemann eveneens aan het Algemeen 
Rijksarchief werden geschonken. De totale kollektie bereikte het Algemeen Rijksarchief dus in drie 
fasen: een deel in 1969, een deel in 1970 en een laatste deel in 1974.

In 2009 ontving het Nationaal Archief een aanvulling op het archief.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is door schenking verworven.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
De hierna beschreven papieren zijn voornamelijk de schriftelijke neerslag van zijn stilistische 
arbeid, voorts stukken voortvloeiende uit zijn diverse funkties en door hem gegeven adviezen 
zowel op staatsrechtelijk als administratiefrechtelijk gebied.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Bij de inventarisatie werd gekozen voor een functionele opzet. Een zeer omvangrijke rubriek 
vormden die stukken die in verband staan met zijn stilistische arbeid. Zij zijn verenigd met de 
verspreid aangetroffen aantekeningen voor zovere duidelijke was dat deze met stilistische 
werkzaamheden direkt of indirekt in betrekking stonden onder de afdeling: "artikelen, 
commentaren en studies".
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

INVENTARIS

INVENTARIS
I. ARCHIEF

I. ARCHIEF
A. Ambtelijke funkties

A. AMBTELIJKE FUNKTIES
1. Indisch Bestuursambtenaar 1909-1924.

1. INDISCH BESTUURSAMBTENAAR 1909-1924.

1 Diploma's, getuigschriften, akten van benoeming en verdere stukken betreffende 
zijn loopbaan als indisch bestuursambtenaar, geschreven, getypt.
1909-1924 1 omslag

2. Hoogleraar te Batavia 1924-1946.

2. HOOGLERAAR TE BATAVIA 1924-1946.

2 Akten van benoeming en verdere stukken betreffende zijn benoeming en ontslag 
als hoogleraar te Batavia, geschreven, getypt.
1924-1939 en 1946 1 omslag

3 Collegediktaten van de vakken staats-, administratief en handelsrecht, geschreven, 
getypt.
1930-1936 1 omslag

4-6 Nota's, brieven en verdere stukken betreffende het staats- en administratiefrecht 
van Nederlands-Indië.
4 Nota van de regeringscommissaris voor decentralisatie aan de 

gouverneur-generaal inzake wijziging van de lokale raden-
ordonnantie, afschrift, getypt. 1925, 1 stuk

5 Stukken betreffende de Commissie tot herziening van de 
stadsgemeente-ordonnantie en van de provinciale- en 
regentschapsordonnanties, ingekomen bij Logemann als voorzitter 
van deze commissie, getypt. 1929, 1 omslag

6 Verzoekschrift van de Volksraad aan de Koningin om toestemming 
tot het houden van een conferentie tussen Nederland en 
Nederlands-Indië over de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië, 
de zogenaamde "Petitie Soetardjo", afschrift, getypt. 1936, 1 katern

7-19 Nota's, brieven en verdere stukken betreffende organisatie van het binnenlands 
bestuur van Nederlands-Indië.
7 Stukken betreffende de "acte van verband", het ontontwerp "nieuwe

acte van verband" en een kroonprinsverklaring van Nederlands-
Indië, ook afschriften, geschreven, getypt. 1898, 1921 en (1928), 1 
omslag

8 Nota van de direkteur van het Binnenlands bestuur aan de 
gouverneur-generaal inzake wijziging van de bevoegdheid tot 
retributieheffing en de bevoegdheid van de dessa tot afsluiting van 
haar wegen, afschrift, getypt, 1925, 1 stuk

9 Nota van de agrarische inspectie inzake in beheername van de 
dessaweg Nglempoeng-Ngawen door de Gewestelijke Raad van 
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Rembang en het terugbrengen tot dessaweg van de weg 
Nglempoeng-Karangtaweg, doorslag. getypt, 1926, 1 stuk

10 Verslag van de Commissie van advies nopens de voorgenomen 
herziening van de Priesterraadrechtspraak, gedrukt. 1926, 1 katern

11 Nota van S. Bastiaans inzake de geldmiddelen door Javaanse 
zelfbesturen, bestemd voor diens studie "De Economische 
Economie", doorslag, getypt, (1927), 1 stuk

12 Uittreksel uit het register der besluiten van de gouverneur-generaal 
van Nederlands-Indië inzake het opmaken van eigendomsakten van 
domeingronden, afschrift. 1928, 1 stuk

13 Domeinverklaring van de Raad van Batavia, afschrift, getypt. 1928, 1 
katern

14 Stukken betreffende de bestuurshervorming (opperheerschappij) 
van Nederlands-Indië, handelende over de lepra-ordonnantie, de 
inkwartieringsordonnantie en landsregelingen op het recht van 
vereniging en vergadering in de vorstenlandse zelfbesturen, 
geschreven, getypt, ook doorslagen. 1928-1929, 1 katern

15 Brief van de regent van Tasikmalaja aan de gouverneur van West-
Java inzake het toezicht op de gecommitteerden in de dessa, 
afschrift, getypt. 1928, 1 stuk

16 "Aantekeningen nopens de bestuurshervorming ten aanzien van 
Tapanoeli", nota van de ambtenaar voor de inheemse rechtspraak, 
afschrift, getypt. 1929, 1 stuk

17 Nota van dr. J.W. Meyer Ranneft inzake de plaats van het europees 
binnenlands bestuur in het bestuursstelsel op Java, afschrift, getypt. 
(1929), 1 stuk

18 Nota van de gouverneur-generaal aan de Volksraad inzake de 
bestuurshervorming in de buitengewesten, doorslag, getypt. 1929, 1 
stuk

19 Nota's, rapporten, brieven en aantekeningen betreffende het 
waterrecht in Nederlands-Indië met retroacta (afschriften), 
geschreven, getypt, 1854-1929, 1 pak

20-24 Concepten van nota's en artikelen die betrekking hebben op zijn hoogleraarschap te
Batavia.
20 "De funktie van de bestuursdienst", tekst van een redevoering door 

Logemann uitgesproken ter gelegenheid van de twaalfde 
herdenkingsdag van de stichting Rechtshogeschool te Batavia, 
gedrukt, 1936, en een kladmanuscript van zijn hand betreffende de 
bestuursdienst in Nederlands-Indië, geschreven. Z.j, 1 omslag

21 Briefwisseling met dr. J.W. Meyer Ranneft inzake diens artikel 
"Professor Logemann en het Adatrecht voor Nederlanders", 
geschreven, getypt. 1939, 1 omslag

22 "Schets ener inlandsche gemeente-ordonnantie" van zijn hand, 
geschreven. Z.j, 1 katern

23 "Reglement van orde van Nederlands-Indië", een ontwerp van zijn 
hand, geschreven. Z.j, 1 katern

24 "Uit de instructies van den gouverneur-generaal", notities van zijn 
hand. Z.j, 1 stuk

25-27 Stukken betreffende zijn overige aktiviteiten.
25 Briefwisseling met mr. M.R. Rinkel en verdere stukken inzake de 

rechtzaak van Ch. Ponto, geschreven, getypt. 1928, 1 omslag
26 Notulen van de tweede vergadering van de afdeling 
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staatshuishoudkunde van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen, doorslag, getypt. 1928, 1 omslag

27 Stukken betreffende de Planol-studiegroep in Nederlands-Indië 
waarvan Logemann voorzitter was, geschreven, getypt. 1929-1940, 1 
omslag

3. Minister van Overzeese Gebiedsdelen 1945-1946 en lid van de Tweede Kamer 1946-1947

3. MINISTER VAN OVERZEESE GEBIEDSDELEN 1945-1946 EN LID VAN DE TWEEDE KAMER 
1946-1947

28 Ingekomen brief van K.P. van der Mandele inzake toezending van een portret en 
werkzaamheden van Van Asbeck voor de Rechtshogeschool te Batavia, geschreven,
1934 1 stuk

29 Akten van benoeming en verdere stukken betreffende zijn benoeming en ontslag 
als minister van Overzeese Gebiedsdelen, geschreven, getypt.
1945-1946 1 omslag

30 Klad-notulen van de hand van Logemann, als lid van de Indische Commissie van de 
Tweede Kamer, en verdere stukken betreffende de behandeling van de 
Indonesische kwestie in de Staten-Generaal, geschreven, getypt, gedrukt.
1945-1946 1 omslag

31 Teksten van zijn redevoeringen als minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
geschreven, getypt.
1945-1946 1 omslag

32 Dagbladen en kranteknipsels, waarin opgenomen artikelen over de problemen in 
Indonesië en Nederlands Nieuw-Guinea, gedrukt.
1945-1946 1 omslag

33 Briefwisseling en verdere stukken betreffende de Indonesische kwestie, 
geschreven, getypt.
1945-1950 1 omslag
Met tafel.

34 Presentielijst van oud-studenten van de Rechtshogeschool te Batavia, aanwezig bij 
een maaltijd ter gelegenheid van een dies, geschreven,
38 oktober 1946 1 stuk

35 Ingekomen brief van mr. H. Kolfschoten inzake zijn benoeming als burgemeester 
van Eindhoven, geschreven,
1946 1 stuk

36 Stukken betreffende de verantwoording van zijn beleid.
- Brieven en rapporten betreffende het door hem gevoerde beleid als minister van 

Overzeese Gebiedsdelen, uitgebracht aan de Enquête-commissie Regeringsbeleid,
1940-1945, getypt, met bijlagen.1948-1956, 1 omslag

4. Hoogleraar en emeritushoogleraar 1947-1969

4. HOOGLERAAR EN EMERITUSHOOGLERAAR 1947-1969
a. collegediktaten

a. collegediktaten

37 Collegediktaten over het agrarisch recht van West Indië, collegejaar,
1947-1948, 1948-1949 en 1950-1951 2 delen
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38 Collegediktaten voor eerstejaars colleges staatsrecht voor de collegejaren 
geschreven.
1949-1950, 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953 1 deel

39 Collegediktaten over demokratie, collegejaren geschreven.
1949-1950 en 1953-1954 1 deel

40 Collegediktaat over het ontwerp algemeen waterreglement, ten behoeve van 
Nederlands Nieuw-Guinea, collegejaar geschreven.
1949-1950 1 deel

41 Collegediktaat over het Adatrecht, collegejaar geschreven.
1950-1951 1 deel

42 Collegediktaat over de gezagstypen in Indonesië, collegejaar nrs I en II met bijlagen,
geschreven.
1950-1951 2 delen

43 Collegediktaat over staatsrecht, collegejaar nrs I en II met bijlagen, geschreven.
1950-1951 2 delen

44 Collegediktaten over de staatsregelingen van Suriname en de Nederlandse Antillen, 
collegejaar met bijlagen, geschreven.
1951-1952 1 deel

45 Collegediktaten over het ontwerp-statuut voor het koninkrijk en de eilandregeling, 
collegejaar 1951-1952, en de nationaliteit en staatsregeling van Suriname, 
collegejaar geschreven.
1952-1953 en 1953-1954 2 delen

46 Collegediktaat over onteigening, naasting en nationalisatie, collegejaar met 
bijlagen, geschreven.
1952-1953 1 deel

47 Collegediktaten over "Democracy", collegejaar met bijlagen, geschreven.
1953-1954 1 deel
In het Engels.

48 Collegediktaat over de rechtsstaat in het kader van het college algemene staatsleer, 
collegejaar met bijlagen, geschreven.
1954-1955 1 deel

49 Collegediktaat over de struktuur van het koninkrijk, collegejaar geschreven.
1954-1955 1 deel

50 Collegediktaat over het staatsgezag, collegejaar geschreven.
1955-1956 1 deel

51 Collegediktaat over onteigening, naasting en nationalisatie, collegejaar. met 
bijlagen, geschreven.
1956-1957 1 deel

52 Collegediktaat over recht en rechtswezen in Nederlands Nieuw-Guinea, collegejaar. 
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geschreven.
1957-1958 1 deel

53 Collegediktaat over de werking van het parlementaire stelsel in de Nederlandse 
Antillen, collegejaar 1955-1956, en een kort overzicht van het statuut voor prinses 
Beatrix, collegejaar geschreven.
1957-1958 1 deel

54 Collegediktaat over algemene staatsleer, collegejaar geschreven.
1958-1959 1 katern

55 Collegediktaat "Java 1900-1930; Public Administration", getypt,
1958-1959 1 stuk

56 Collegediktaat over mensenrechten voor het collegejaar met bijlagen, geschreven.
1960-1961 1 deel

57 Collegediktaat over de wetgever, administratie en justitie, collegejaar geschreven.
1961-1962 1 deel

58 Collegediktaat over administratiefrecht, gestencild,
1963 1 katern

59 Presentielijst van de rijksuniversiteit te Leiden voor het vak algemene staatsleer, 
academiejaar gedrukt, geschreven.
1961-1962 1 stuk

b. correspondentie over manuscripten

b. correspondentie over manuscripten

60 Correspondentie over studies, scripties en dissertaties van derden deels vergezeld 
van de desbetreffende manuscripten, geschreven, getypt, gestencild,
1945-1967 2 pakken
Met tafel.

c. redevoeringen

c. redevoeringen

61 Tekst van een radiorede uitgesproken op geschreven.
26 maart 1947 1 stuk

62 "De waardering van het Indonesische grondrecht", tekst van een voordracht 
gehouden op geschreven.
21 februari 1948 2 delen

63 "Some aspects of Dutch Colonial Policy", tekst van een voordracht gehouden te 
Oxford, Cambridge University in geschreven.
maart 1948 2 delen

64 "Het Indonesisch vraagstuk", tekst van een radiorede uitgesproken op geschreven, 
getypt.
24 januari 1949 1 stuk

65 Tekst van een radiorede uitgesproken ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van 
de stichting cultureel contact Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse 
Antillen op geschreven, getypt.
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3 maart 1949 1 stuk

66 "Indonesië het brandend vraagstuk", tekst van een radiorede uitgesproken op 
getypt.
29 november 1946 1 stuk

67 "Van jonge parlementen", diesvoordracht, getypt.
1956 1 stuk

68 "Het studeren aan unversiteit (en Hogeschool)", tekst van een voordracht gehouden
op de volkshogeschool "Olaertsduyn", Rockanje, getypt.
27 december 1956 1 stuk

69 Tekst van een voordracht gehouden bij de opening van het cursusjaar getypt.
1956-1957 1 stuk
Uit de tekst blijkt niet waar deze voordracht werd gehouden.

70 "Natievorming in Indonesië", tekst van een voordracht gehouden door Logemann 
op getypt.
12 april 1965 1 katern

71 Concept van een voordracht van Logemann voor een intervakdispuut over de 
natievorming in Indonesië, geschreven.
1965 1 katern

d. staats- en administratiefrechtelijke aangelegenheden

d. staats- en administratiefrechtelijke aangelegenheden

72 Ingekomen brief van Molenaar inzake het stakingsrecht.
1950 1 stuk

73 Advies uitgebracht door Logemann ter zitting en verdere stukken betreffende de 
rechtszaak van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij tegen de Zuid-Molukkers 
Lokollo en Aponno, geschreven, gedrukt.
1950-1952 1 omslag

74 Briefwisseling met mr. J. van der Schroef advies bij een geschil, waarbij de deviezen-
ordonnantie 1940 voor Nederlands-Indië in het geding is gebracht, getypt.
1951 1 omslag

75 Advies van Logemann aan mr. W. baron van Haersolte inzake het geding tussen de 
N.V. Maatschappij tot exploitatie van de Pamanoekan en Tjiasemlanden contra de 
Staat, getypt.
1951-1952 1 omslag

76 Briefwisseling met mr. H.C.J. Cavadino inzake het advies in de rechtszaak van de 
N.V. Ogem Rotterdam en de N.V. Ogem Aruba contra de weduwe F. Eman-van der 
Biest, betreffende concessies van de Erven Eman op Aruba, geschreven, getypt, 
fotokopieën.
1954 1 omslag

77 Briefwisseling en andere stukken, o.a. advies van Logemann, inzake de rechtszaken 
van de Staat der Nederlanden contra de Stichting tot Opeising Militaire Inkomsten 
van Krijgsgevangenen 1942-1945, geschreven, getypt, gestencild,
1954-1956 1 omslag
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78 Briefwisseling met prof. M. Klain van het Departement of political science Western 
Reserve University te Ohio inzake Indonesische staatsrechtelijke problemen, getypt.
1954 2 stukken

79 Briefwisseling met mr. E.D. Baïz inzake het vonnis in de rechtszaak van de 
procureur-generaal van de Nederlandse Antillen tegen de Eerste Nederlands-
Antilliaanse Levensverzekeringsmaatschappij over concessies van de Philipsburgse 
elektriciteitsmaatschappij, geschreven, getypt.
1956 1 omslag

80 Stukken betreffende het advies door Logemann uitgebracht ter zitting van de 
rechtszaak van de Centrale Raad van Beroep inzake het beroep van mejuffrouw J.G. 
Lobato op de Pensioenwet 1922, getypt, gestencild.
1958 1 omslag

81 Kommentaar van Logemann op het advies van prof. dr. H.P. Ipsen, brieven en 
verdere stukken betreffende de rechtszaak tussen de N.V. Delimaatschappij en de 
N.V. Senembahmaatschappij tegen de Deutsch-Indonesische Tabak-
Handelsgesellschaft, geschreven, getypt.
1959 1 omslag

82 Briefwisseling met de minister van Justitie van de Nederlandse Antillen inzake het 
proces van J.R.B. Rosario, ontslagen gedeputeerde te Curaçao, contra de 
waarnemend gezaghebber van het eilandgebied, geschreven, getypt, fotokopieën.
1959 1 omslag

83 Ingekomen brief van het kabinet van de gouverneur van Suriname inzake de al dan 
niet toenemende populariteit van het zogenaamde westers huwelijk bij de 
surinaamse bevolking, getypt,
23 januari 1959 1 stuk

84 Briefwisseling met mr. C.D. Ooft inzake het advies omtrent de voorschriften voor de
gouverneur van Suriname, getypt.
1960 1 omslag

85 Briefwisseling met mr. Liem Soen Ging inzake de geldigheid van diens naam, 
getypt.
1960 1 omslag

86 Stukken betreffende een visum tot vestiging in Nederland van mr. dr. Tan Kian Lok, 
geschreven, getypt.
1960 1 omslag

87 Briefwisseling met prof. mr. F.J.F.M. Duynstee inzake het Indonesische staatsrecht, 
getypt.
1961. 1948-1949 1 omslag

88 Briefwisseling met de secretaris van de Nationale Volkspartij te Curaçao inzake het 
ontwerp-landsverordening tot wijziging van het kiesreglement van de Staten, 
getypt,
1963-1964 1 omslag

89 Briefwisseling met prof. dr. F.M. van Asbeck en H.M. van Randwijk inzake de 
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rechtmatigheid van het uitroepen van de Republiek der Zuidmolukken, geschreven, 
getypt.
Z.j 1 omslag

e. overige aktiviteiten

e. overige aktiviteiten

90 Stukken betreffende het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, 
voortvloeiende uit zijn bemoeienissen met de Commissie Grondwetsherziening en 
de Redaktiecommissie Rijksgrondwet, geschreven, getypt, gestencild, gedrukt.
1949-1956 1 pak
Met tafel.

91 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Nationaliteitscommissie, en
de Commissie van Negenmannen, belast met het geven van advies inzake de 
toekomstige rechtspositie van overheidsdienaren in Indonesië, met retro-acta, 
getypt, gestencild, gedrukt.
1947-1949 1 omslag

92 Ingekomen anonieme brief inzake in de Verenigde Staten te houden lezingen over 
staatkundige hervormingen in Nederland, geschreven.
1949 1 stuk

93 Stukken betreffende en overzichten van de verkiezingen gehouden in Indonesië, 
getypt, gedrukt.
1956 1 omslag

94 Minuut van een uitgaande brief van Logemann aan prof. mr. F.M. van Asbeck 
houdende kommentaar op een concept-brief van Van Asbeck aan de redaktie van 
het tijdschrift Socialisme en Demokratie inzake het boek van mr. C. Smit "Het 
akkoord van Linggadjatie", getypt.
1959 1 omslag

95 Briefwisseling met prof. mr. M.M. Djojodigoeno uit Jogjakarta inzake kritiek op een 
redevoering van Djokosoetono, gehouden als promotor bij de ere-promotie van 
Zijne Excellentie Rajindra Prasad, gestencild, getypt.
1959 1 omslag

96 Stukken betreffende de Thorbecke- en de Bachienestichting, geschreven, getypt.
1959-1969 1 omslag
Logemann was curator van deze stichting.

97 Stukken betreffende de opleiding van buitenlandse studenten in Nederland, 
geschreven, getypt.
1960 1 omslag

98 Briefwisseling met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
inzake de oprichting van een europees instituut voor hogere 
wetenschapsbeoefening, getypt, gestencild.
1962 1 omslag

99 Briefwisseling met dr. N. Boon,door de Rijkscommissie voor Vaderlandse 
Geschiedenis belast met het verzamelen van gegevens over de Indonesische 
kwestie, getypt.
1962 1 omslag
Zie Inleiding pagina 5.
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100 Ingekomen brief van dr. E. van Raalte houdende verzoek om gegevens over de 
wordingsgeschiedenis van de troonrede van 20 november 1945, getypt.
1962 1 stuk

101 Minuut van een uitgaande brief aan prof. H. T. Chabot inzake de schriftelijke 
nalatenschap van mr. B. ter Haar, geschreven.
1962 1 stuk

102 Briefwisseling met het Bestuur van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 
inzake een brief van de Indian National Commission for Cooperation with Unesco, 
ingekomen bij de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen inzake 
opgave van personen en instellingen die zich bezighouden met onderzoek op het 
gebied van de sociale wetenschappen, geschreven, getypt, gestencild.
1962 1 omslag

103 Rapport van de reorganisatie-commissie van de Nederlandse sociologische 
vereniging inzake instelling, opdracht en werkzaamheden van de commissie, 
gestencild,
1962 1 omslag

104 Rapport van de voorzitter van een commissie ad hoc aan het Algemeen Bestuur van
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen inzake wetenschappelijk
onderzoek met betrekking tot de Tropen, gestencild.
1963 1 stuk

105 Briefwisseling met de secretaris van de Nederlandse Kring voor Wetenschap der 
politiek inzake de statuten van de "Kring", gestencild, getypt.
1964 1 omslag

106 Briefwisseling met Van Mook, geschreven.
1964 2 stukken

107 Ingekomen brief van prof. J.H.W. Verzijl inzake de verhoudingen tussen de Engelse 
en de Nederlandse chartered companies en aziatische vorsten, geschreven.
1966 1 stuk

108 Ingekomen stukken van de Deventer-Maasstichting, getypt.
1966-1969 1 omslag
1. Logemann was lid van deze stichting.
2. Voor statuten zie collectie Joekes, inventarisnummer 475.

109 Briefwisseling met Tagor Ginagan inzake diens verzoek om juridische gegevens, 
getypt.
1967 2 stukken

110 Briefwisseling met mr. J. Lemey inzake diens verzoek om opgave van werken van 
Logemann, geschreven.
1967 2 stukken

111 Ingekomen brief van de Belgische Radio en Televisie houdende het verzoek om een 
vraaggesprek met Logemann, getypt.
1967 1 stuk

112 Advies van Logemann aan de Algemene Voorzitter en de voorzitter van het bestuur 
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van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen inzake de nota van 
Han en de erkenning van de akademische graden van de universiteiten en 
hogescholen in Indonesië, afschrift, geschreven, getypt.
1967 1 omslag

113 Briefwisseling met het bestuur van de Adatrechtstichting te Leiden inzake de 
oprichting van de Stichting Rechtswetenschappelijke Samenwerking Nederland-
Indonesië, getypt.
1969 1 omslag

114 Ingekomen en concept van uitgaande brieven van het onderzoek naar nederlandse 
oorlogsmisdrijven in Indonesië tijdens de eerste en tweede politionele aktie, getypt
1969 1 omslag

115 Concept-verslag van het dagelijks bestuur van de stichting "Indisch Fonds voor 
particuliere nooden" te 's-Gravenhage over de werkzaamheden in het boekjaar
1 mei 1945-30 april 1946. Z.j 1 stuk

B. Bemoeienissen met politieke partijen

B. BEMOEIENISSEN MET POLITIEKE PARTIJEN

116 Stukken betreffende de Nederlandse Volksbeweging, geschreven, getypt.
Z.j. en 1945 1 omslag

117 Ingekomen stukken voortvloeiende uit zijn bemoeienissen met de Wiardi 
Beckmanstichting - sektie Indiën Commissie - uitgaande van de Partij van de Arbeid
met het verslag van het Congres Indonesië, geschreven, getypt, gestencild, gedrukt.
1946-1953 1 pak
Met tafel.

118 Stellingen van dr. C.L. Patijn inzake Nederland, Indonesië en Nieuw-Guinea met een 
verslag van de bespreking hiervan op het Congres Buitenlandse Politiek van de 
Partij van de Arbeid, getypt, gestencild.
1958 1 omslag

C. Artikelen, commentaren en studies

C. ARTIKELEN, COMMENTAREN EN STUDIES

119 Aantekeningen en bouwstoffen voor een studie over het staatsrecht van 
Nederlands-Indië; afschriften, geschreven, getypt.
1852-1873 Z.j 1 omslag

120 Concept van de bijdragen van Logemann voor de Adatrechtbundel XXII, getiteld 
"Pranatans van het rijk Soerakarta", met bijlagen, geschreven.
1922 1 band
In het Nederlands en Maleis.

121 "Direktgebied met zelfbestuur", tekst van een artikel opgenomen in het tijdschrift 
van het recht, het orgaan van de Nederlands-Indische juristenvereniging, deel 136, 
aflevering 1, gedrukt.
1932 1 katern

122 "Over Indiës staatsorde vóór 1854", tekst van een artikel opgenomen in het 
tijdschrift Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, afdeling Letterkunde deel 78, serie B, no. 5, gedrukt.
1934 1 katern
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123 "Bestuursdienst en het zich ontwikkelende Indonesische rechtsleven", tekst van een
artikel, geschreven.
1940 1 omslag

124 Ingekomen brief van prof. jhr. mr. dr. W.J.M. van Eysinga inzake de publikatie van 
een werk van Logemann over het staatsrecht overzee, geschreven.
1940 1 stuk

125 Diktaten van de door Logemann in Buchenwald gehouden colleges over 
staatsrecht, die later gepubliceerd werden, geschreven, getypt.
(1940-1945) 1 omslag

126 Kranteartikelen van zijn hand, gedrukt.
1945-1949 1 omslag
Voornamelijk over Indonesië.

127 "Mensenrechten", tekst van een studie, met bijlagen, geschreven,
1948-1949 1 deel

128 Artikelen van zijn hand over staatsrechtelijke onderwerpen, opgenomen in het 
Nederlands Juristenblad, gedrukt.
1952, 1955, 1956, 1960 1 omslag

129 "Statuut en scheepsnationaliteit", tekst van een studie van Logemann en 
briefwisseling met prof. mr. Cleveringa hierover, geschreven, getypt.
1956 1 omslag

130 Biografie van prof. J. Boeke en korrespondentie hierover, geschreven, getypt, 
gedrukt.
1956 1 omslag

131 Concept-artikel inzake overheidsmaatregelen die getroffen werden in Indonesië 
tegen het Nederlandse bedrijfsleven, geschreven, getypt.
(1975) 1 stuk

132 Kommentaar van Logemann op de studie van mr. W.H. van Helsdingen getiteld: 
"Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden", getypt.
1957 1 omslag

133 "De plaats van de grondwet in het constitutionele recht", boekbespreking van het 
gelijknamige boek van mr. J. van der Hoeven, doorslag, getypt.
1958 1 omslag

134 Biografie van mr. F.D. Holleman en briefwisseling met H. Holleman hierover, getypt.
1958 1 katern
Ontbreekt

135 "Het stellig staatsrecht van Nederlands-Indië", tekst van een studie, geschreven.
(1958) 1 deel

136 "Moderne receptie van modern recht", tekst van een artikel gepubliceerd in het 
tijdschrift "Nieuw-Guinea-Studiën", doorslag, getypt.
1959 1 omslag
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137 "Indonesiës terugkeer tot de grondwet van 1945", tekst van een studie en brieven 
over de publikatie hiervan, geschreven, getypt.
1959 1 omslag

138 "De gezaghebber, zijn taak en positie in ons staatsbestel", boekbespreking van het 
gelijknamige boek van M.P. Gorsira, getypt, gedrukt.
1959 1 omslag

139 "Het Antilliaans staatsrecht in beroering", conceptmanuscript met een telegram van
(mr. dr. M.F. da Costa) Gomez en een brief van J. Kan hierover, getypt, geschreven.
1960 1 omslag

140 "Indonesiës terugkeer tot 1945 en verder" tekst van een artikel van zijn hand met 
briefwisseling hierover, gedrukt, geschreven.
1960 1 omslag

141 Commentaren van Logemann op de artikelen van prof. dr. W.F. Wertheim en J.F. 
Glastra van Loon, inzake sociologische benadering van het recht, met 
briefwisseling, getypt, gestencild, geschreven.
1961-1965 1 omslag

142 Aantekeningen van Logemann bij het manuscript van mr. H.J. Marius Gelings 
Koning, Kroon en Regering met briefwisseling hierover, geschreven, getypt,
1962 1 omslag

143 "Biography of Roeland Duco Kollewijn", geschreven ter gelegenheid van de 70e 
verjaardag van prof. Kollewijn, met bijlagen, gedrukt.
1962 1 katern
In het Engels.

144 "Nieuwe gegevens over het ontstaan van de Indonesische grondwet van 1945", 
tekst van een artikel van zijn hand met briefwisseling hierover, geschreven, getypt,
1962-1963 1 omslag

145 Manuscript van de studie "De Wet" van prof. mr. F.R. Bötlingk met kopij van de door
Logemann bewerkte uitgave hiervan onder de titel "Het Wetsbegrip in Nederland" 
en verdere hierop betrekking hebbende stukken, geschreven, getypt.
1962-1963 1 pak

146 "Herbert Feith, the Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Carnell 
University Press, Ithaca, New York, 1962 XX en 608 blz. Prijs $ 8.75", boekbespreking
van het gelijknamig boek, van de hand van Logemann, getypt, gedrukt,
1963 2 stukken

147 "Europese invloed op de staatkundige structuur van Indonesië"; "De l'influence 
Europeenne sur les structures political structure of Indonesia", teksten van 
redevoeringen, getypt, gestencild,
1964 1 omslag
In het Nederlands, Frans en Engels.

148 Briefwisseling met mr. M.H. van Maarseveen inzake de publikaties van beider hand 
en concept van het artikel "Mr. van Maarseveen en de handschoen van Mr. Kan", 
gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad 1965, p. 951, getypt, gedrukt.
1966 1 omslag
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149 "Democratie" tekst van een artikel, afschrift, getypt.
Z.j 1 katern

150 "Ontwikkeling van de bewindsvormen in Indonesië", deel I en II, geschreven.
Z.j 1 omslag

151 "Inleiding en karakteristiek van G.G. van Limburg Stirum", biografie, getypt.
Z.j 1 katern

152 "Wetenschap en het werk van mr. B. ter Haar Bzn", bibliografie van het werk van Ter
Haar, getypt.
Z.j 1 omslag

153 "Van Vollenhoven en het staatsrecht", biografie, getypt.
Z.j 1 katern

154 "Over de geschiedenis der bestuursambten", tekst van een artikel, getypt.
Z.j 1 katern

155 "Transfer of sovereignty in the Netherlands Indies", tekst van een artikel, getypt.
Z.j 1 katern

156 "History of Dutch colonial expansion", tekst van een artikel, getypt.
Z.j 1 katern

157 "Self government in the Netherlands Indies", tekst van een artikel, getypt.
Z.j 1 katern

158 "Local Government as organizational problem", tekst van een artikel, getypt.
Z.j 1 katern

159 "Het tenietgaan van de zelfbesturende landschappen ter oostkust van Sumatra", 
tekst van een artikel, getypt.
Z.j 1 katern

160 "De politieke kontrakten met Deli en Serdang", tekst van een artikel, getypt.
Z.j 1 katern

161 "Legitimatie van het gezag", concept-tekst van een voordracht, geschreven, getypt.
Z.j 1 katern

162 "Het staatsrecht van Indonesië", manuscript van zijn hand, geschreven, getypt.
Z.j 1 omslag

163 Ontwerp-verordening, "vóór-ontwerp van het streekplanbureau Eindhoven en 
omstreken", geschreven.
Z.j 1 katern

164 Fragment van een manuscript "Het staatsrecht van Indonesië", geschreven.
Z.j 1 omslag

165 Manuscript voor een boek over het staatsrecht van Nederlands-Indië, geschreven, 
getypt, doorslagen.
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Z.j 1 pak
Niet te verwarren met de studie "College-aantekeningen over het Staatsrecht van Nederlands-
Indië", die gepubliceerd is in 1947.

166 "De toekomst van Indonesië", concept van een studie, geschreven.
Z.j 9 deeltjes

167 Concept van hoofdstuk XII van een manuscript over Nederlands Nieuw-Guinea, 
"Constitutionaliteit en legaliteit", p. 177-186, getypt.
Z.j 1 omslag

168 Artikel over de autochtone gemeenschappen, geschreven.
Z.j 1 katern

169 Klad van het manuscript over de bestuursdienst in Indonesië, geschreven, getypt.
Z.j 1 omslag
Niet raadpleegbaar

170 Uittreksels uit diverse boekwerken over demokratie, geschreven.
Z.j 1 omslag

171 Uittreksel uit "Traité de science politique" van G. Burdeau, geschreven.
Z.j 1 omslag

172 Diverse aantekeningen, vermoedelijk door Logemann gebruikt voor zijn stilistische 
arbeid, geschreven.
Z.j 1 omslag

II DOCUMENTATIE

II DOCUMENTATIE

173 Artikel uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant door H. Vos bij gelegenheid van het 
overlijden van mr. J.Th. Buys.
1928 2 stukken

174 Artikel uit het Bataviaasch Nieuws inzake de Indische staatsregeling.
27 en 29 februari 1928 2 stukken

175 Artikel uit het Bataviaasch Nieuws over juridische vragen.
2 februari 1929 1 stuk

176 Artikelen gewijd aan het overlijden van prof. mr. C. van Vollenhoven, geschreven 
door diverse personen, gedrukt.
1933 1 omslag

177 Beschouwingen van prof. van Apeldoorn aan n.n. inzake publiekrechtelijke 
aangelegenheden, geschreven.
1938 1 stuk

178 Artikel van de hand van R. Terpstra en een artikel van Werumeus Bunning over 
Terpstra, opgenomen in het 14daags-blad "Polemios".
16 maart 1946 1 katern

179 "Cheribon", tekst van een artikel van dr. E.H. s'Jacob houdende aantekeningen bij de
concept-overeenkomst van 15 november 1946, gedrukt.
28 november 1946 1 katern
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180 Nota van het Centraal Planbureau inzake de economische structuur van Suriname.
(1951) 1 katern

181 Nota van het Centraal Planbureau inzake het Tienjarenplan voor Suriname, getypt.
1951 1 katern

182 "Het probleem van de nationale staat en de Islam ideologie", artikel opgenomen in 
het "Indonesisch Bulletin" nummer 9, gestencild.
September 1953 1 katern

183 "The law on the citizenship of Indonesia", circulaire van de Legal Section van de 
Commercial Advisory Foundation in Indonesia, getypt.
22 september 1958 1 katern

184 Overzicht van de publikaties van Logemann, samengesteld door mevrouw mr. W. 
van Ham-Wagner in samenwerking met mr. J. Peters, gedrukt met bijlagen, 
geschreven, getypt.
1962 1 omslag

185 "Rechtsbescherming tegen de Gemeenten", artikel van de hand van prof. mr. C.H.F. 
Polak, opgenomen in het orgaan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
"De Nederlandse Gemeente", nummer 23.
7 juni 1963 1 katern

186 Syllabus voor de colleges van 9 en 16 februari 1963 van de hand van prof. mr. C.H.F. 
Polak, inzake de rechtsbescherming in de Europese Gemeenschappen, gestencild.

1 katern

187 Artikelen over de situatie in Indonesië, opgenomen in de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant.
1964 1 omslag

188 Rapport van een gespreksgroep van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen inzake het nationaal wetenschapsbeleid en de internationale 
wetenschappelijke samenwerking, getypt.
1964 1 deel

189 Brief van de voorzitter van de Academische Raad aan de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen inzake toezending van het rapport van de adviesgroep voor 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, gestencild.
1965 1 omslag

190 "Kiezen of delen", artikel van prof. mr. J.F. Glastra van Loon met kommentaar van 
prof. mr. P.J. Oud, getypt.
1965 1 omslag

191 "Fundamenteel research in the policy of government", artikel van de Organization 
for economic cooperation and development, gestencild.
9 juni 1965 1 deel

192 "New forms for democracy: the debate about political parties", tekst van een studie 
van David Kettler, gestencild.
1967 1 omslag



28 Logemann 2.21.111

193 "Herdenking van Johann Heinrich Adolf Logemann", biografie van de hand van prof.
mr. W.F. Prins, opgenomen in het jaarboek van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, overdruk.
1969-1970 1 katern

194 Anonieme notities inzake opstalaanvrage "B.P.M." (margarechten), geschreven.
Z.j 1 stuk

195 "Afscheidsrede van consul generaal Hillen", doorslag, getypt.
Z.j 1 stuk



2.21.111 Logemann 29

AANVULLING 1994.

AANVULLING 1994.
Deze stukken waren gedeponeerd in de verzameling Documentatie Overzees Recht van de 
Adatvereniging aan de universiteit van Leiden.

196 Ontwerp van wet houdende wijziging van de Wet op de Staatsinrichting van 
Nederlands-Indië ten aanzien van het daarin gemaakte onderscheid tussen de 
bevolkingsgroepen; met verslag van de Commissie van Rapporteurs bestaande uit 
J.H.A. Logemann, B. ter Haar, R.D. Kollewijn en J. Woudstra. Doorslag.
1927 1 katern

197 Door prof Logemann bijeengebrachte verzameling stukken betreffende de 
staatkundige en staatsrechtelijke ontwikkelingen in Indonesië; met inhoudsopgave.
1945-1950 1 pak

198 Ingekomen brief bij prof. Logemann van R. Venema begeleidende afschriften van 
stukken betreffende de rechtspleging in OostIndonesië over 1945-1948.
1948 1 omslag

199 Bij prof. Logemann ingekomen stukken betreffende de verkiezingen in de 
Minahassa en op Bali.
1948 1 omslag

200 Collegediktaten van prof Logemann betreffende het staatsrecht van Nieuw-Guinea.
Stencil.
z.j. [ca 1955] 1 omslag

201 Verzamelde documentatie voor een studie van prof. Logemann naar de geleide 
democratie in Indonesië en het streven terug te keren tot de grondwet van 1945 
Kembali ke Undang2 Dasar 1945.
1959 1 pak

202 Collegediktaat van prof Logemann betreffende de militaire rechtspraak. Stencil.
z.j 1 omslag

203 Verzamelde stukken betreffende de samenstelling van het Indonesische parlement,
het Indonesische gerechtshof en de vertegenwoordiging van Indonesië in het 
buitenland, met voorlichtingsartikelen over de vorming van de Indonesische staat.
1950-1952 1 omslag

204 Ingekomen afschrift van een referaat van Soedjatmoko, hoofd van de Indonesische 
missie naar de Verenigde Naties, over de "Point four declaration" van president 
Truman inzake de onafhankelijkheid van Oost-Aaziatische landen voor de 
jaarvergadering van de Academie van Politieke Wetenschappen te Philadelphia.
14 april 1950 1 stuk

205 Schets van het Nederlandsch-Indisch agrarisch recht. Manuscript van Logemann, 
geschreven in maart-april 1945, met toegevoegde documentatie, aantekeningen en
correspondentie over nadere ontwikkelingen.
1945-1962 1 omslag
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206 Notities en correspondentie met partijgenoten (PvdA) over de situatie voor en na 
de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië.
1949-1950 1 omslag

207 Stukken betreffende de rechtspositie van ambtenaren van het Binnenlands Bestuur
van Nederlands Indië na de soevereiniteitsoverdracht.
1950 1 omslag

208 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het standpunt van de
PVDA ten aanzien van de verhouding met Suriname en de Nederlandse Antillen.
1948-1950 1 omslag

209 Correspondentie met prof. C. van Vollenhoven, hoogleraar Adatrecht aan de 
Rijksuniversiteit van Leiden, met berichten over diens plotseling overlijden in 1933.
1924-1927, 1933-1934, 1966, 1974 1 omslag
Met gedrukt in memoriam door Jhr. W.J.M. van Eysinga, een foto van Van Vollenhoven en 
correspondentie over een postzegel met beeltenis van Van Vollenhoven..

210 Bij mevrouw A.J. Logemann-Van Gogh ingekomen condoleances wegens het 
overlijden van haar echtgenoot, met krantenknipsels en een gedrukt in memoriam 
door W.F. Prins.
1969 1 omslag

211 Geboorten akte, diploma’s met cijferlijsten en identiteitsbewijzen van J.A.A. 
Logemann.
1906-1962 1 omslag

212 Geboorteakte van mevrouw A.J. Logemann-van Gogh, diploma’s en 
identiteitsbewijzen.
1910-1962 1 omslag

213 Huwelijksakte van J.H.A. Logemann en A.J. van Gogh, akten van 
huwelijksvoorwaarden en testamenten, en akte betreffende de verdeling van de 
nalatenschap van J.H.A. Logemann,
1916-1970 1 omslag

214 Testament en akte van de verdeling van de nalatenschap van mw. A.J. Logemann-
Van Gogh, met bijlagen.
1974-1977 1 omslag

215 Aandelen van Hotel du Pavillon te Semarang en andere waardepapieren.
1892-1907 1 omslag
Niet raadpleegbaar

216 Originele besluiten betreffende aanstelling van Logemann in opeenvolgende 
functies.
1945-1962 1 omslag

217 Foto’s Van Mook en zijn vrouw in Nederlands Indië, de opening van de Staten-
Generaal in 1945, leden van het Kabinet Schermerhorn-Drees, en ontmoetingen 
met Indonesische onderhandelingsdelegaties.
1920, 1945-1946 1 omslag
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Deels met opschrift “copyright ANEFO”

218 Foto’s van het bezoek van een parlementaire commissie aan de Nederlandse 
Antillen.
1946-1947 1 omslag

219 Gedenkschrift “Opening der Rechtshoogeschool te Batavia op 28 October 1924”, in 
1925 uitgegeven door het Bureau voor Volkslectuur, met in druk verschenen 
officiële redes van Dr. J.H.A. Logemann bij de herdenkingen in 1927 en 1936.
1925-1936 3 deeltjes

220 “Tentang teori suatu hukum tata negara positif”, Indonesische vertaling van de 
publicatie van Logemann, “Over de theorie van een stellig staatsrecht” (1948), met 
een contract voor de vertaalrechten.
1974 1 deel

221 “Semaine Coloniale Universitaire Avril 1949”, algemeen verslag van de universitaire 
week te Antwerpen waarin een bijdrage is opgenomen van Logemann over het 
Indonesische probleem, met een losse foto van de deelnemers.
1949 1 omslag

222 “Eastern and Western World”, uitgave verschenen onder auspiciën van NUFFIC, 
waarin Logemann een bijdrage heeft geschreven onder de titel “The characteristics 
of Urban Centres in the East”.
1953 1 deel

223 “Het Staatsrecht van Indonesië”, geschreven door Prof. dr. J.H.A. Logemann, 2de 
druk.
1954 1 deel

224 G.J. Resink, “Rechtshoogeschool, Jongereneed, “Stuw”en Gestuwden”, overdruk uit
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, deel 130, aflevering 4.
1974 1 stuk

225 “Herdenking van Frederick David Holleman”, overdruk uit het Jaarboek van de 
KNAW van een in memoriam, geschreven door Logemann.
1958/1959 1 stuk

226 “Zeven revoluties”. bundel artikelen van verschillende auteurs, waaronder 
Logemann, uitgegeven door De Bussy te Amsterdam.
1964 1 deel
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