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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 251 Ch.O. van der Plas

Periodisering:
archiefvorming: 1941-1973
oudste stuk - jongste stuk: 1916-1973

Archiefbloknummer:
C22105

Omvang:
252 inventarisnummer(s); 2,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het 
Engels, het Arabisch en het Indonesisch.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het 
archief bevat enkele kaarten en foto's.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Ch. O. van der Plas, , 1891-1977

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van Ch. O van der Plas bevat stukken betreffende het bestuur van Nederlands-Indië 
tijdens de Japanse bezetting en na de bevrijding, stukken betreffende de oorlogsvoering en 
propaganda zoals nota's betreffende de objecten die gespaard moeten blijven van geallieerde 
bombardementen en briefwisselingen met diverse legeraanvoerders. Daarnaast bevat het archief 
veel stukken betreffende de situatie in Nederlands-Indië na de bevrijding en de daaropvolgende 
crisis zoals situatierapporten en stukken van militaire aard. Tenslotte bevat het archief ook stukken
betreffende zijn werkzaamheden voor de Food and Agricultural Organisation van de Verenigde 
Naties bij diverse ontwikkelingsprojecten.
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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, Collectie 251 Ch.O. van der Plas, nummer toegang 2.21.266, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Plas, van der, 2.21.266, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Levensloop

LEVENSLOOP
Charles Olke van der Plas, geboren in 1891 en overleden in 1977 1 , heeft zich zijn leven lang met 
grote hartstocht ingezet voor een goed en rechtvaardig bestuur en voor de verheffing van de 
"kleine man". Hij kan gezien worden als een van de meest illustere figuren in het krachtenspel, dat 
uiteindelijk leidde tot de onafhankelijkheid van Indonesië, maar ook daarna bleef hij zich aktief 
inzetten voor zijn idealen.

Na het behalen van het examen voor de Nederlands-Indische bestuursdienst aan de 
Rijksuniversiteit Leiden was Van der Plas van 1912 tot 1919 als ambtenaar van het Binnenlands 
Bestuur werkzaam aan diverse opdrachten. In 1919 volgde hij een aanvullende opleiding in 
Nederland in verband met zijn benoeming tot Nederlands consul in Djeddah. In 1927 werd hij, 
weer terug op Java, benoemd tot plaatsvervangend adviseur Inlandse Zaken en stond als zodanig 
in voortdurend rechtstreeks kontakt met de gouverneur-generaal. In de periode 1929 tot 1932 
voerde hij diverse opdrachten uit op het terrein van onderwijs en kolonisatie. Hij was van 1932 tot 
1936 resident van Cheribon en tevens voorzitter van de Overdrachtscommissie, in het leven 
geroepen om de machtsoverdracht voortvloeiend uit de decentralisatiepolitiek voor te bereiden.

In 1936 werd hij benoemd tot Gouverneur van Oost-Java, een positie die hij bekleedde tot 1941 
toen hij benoemd werd tot lid van de Raad van Indië.

Na de Japanse inval werd hij naar Australië gedetacheerd, waar hij de funktie bekleedde van 
voorzitter van de Nederlands-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland. Taken van de 
Nederlandsch-Indische Commissie (NINDICOM) waren:

1. Vertegenwoordiging van de Minister van Koloniën als bewindsman en als algemeen 
bestuurder over Nederlands-Indië.

2. Bevordering van de oorlogsinspanning ten behoeve van de bevrijding van Indië 
(inlichtingendiensten, propaganda etc).

3. Financieel beheer van het Indisch vermogen (vorderingen, aanspraken, 
handelscommissariaat).

4. Steunverlening aan Nederlandse onderdanen.
5. Het geven van voorlichting.
6. Het behartigen van Reconstructie Zaken.
7. Bevordering van de burgerlijke scheepvaart en luchtvaart

Van der Plas was als zodanig direkt betrokken bij de voorbereidingen voor een herstel van het 
Nederlands gezag in Indië. In 1944 bij de heroprichting van de Nederlands-Indische regering in 
ballingschap werd Van der Plas benoemd tot direkteur Binnenlands Bestuur. In augustus en 
september 1945 voerde hij namens de Indische regering de besprekingen met de Britse 
legerleiding (South-East Asia Command) over de bevrijding van Java. In oktober 1945 zette hij als 
Chief Civil Affairs Officer, regeringsadviseur en rechterhand van Van Mook weer voet aan wal op 
Java. Van der Plas, die diverse Indonesische talen vloeiend beheerste, gold als een Islam-kenner bij
uitstek uit hoofde waarvan hij in de periode 1944-1946 tevens optrad als adviseur voor 
Islamitische Zaken. Van der Plas legde verantwoording af over zijn bestuur gedurende de verhoren 
afgenomen door de Enquete-Commissie Regeringsbeleid 1940-1945.

1 Geboren 15 mei 1891 in Buitenzorg als zoon van Charles Olke van der Plas en jkvr. C.C.E. Clifford Kocq van Breugel;
overleden 7 juni 1977 in Zwolle. Biografische gegevens afkomstig uit het archief van het Ministerie van Koloniën, 
Stamboeken van Oost-Indische Ambtenaren, deel P1 pag. 251 en 776 en deel S1 pag. 417; zie tevens het Nieuw 
Nederlands Biografisch Woordenboek, deel 2.
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Hoewel hij in 1947 pensioengerechtigd was, werd hij aangesteld als regeringscommissaris voor de 
nieuw bezette gebieden (RECOMBA) in Oost-Java en na de tweede politionele actie vervulde hij de 
funktie van Territoriaal Bestuursadviseur (TBA) aldaar. Voor de Republiek vormde Van der Plas een 
reëel gevaar vanwege de grote invloed, die hij op de bevolking wist uit te oefenen.

Na de souvereiniteitsoverdracht heeft hij diverse adviserende funkties uitgeoefend voor de Food 
and Agricultural Organisation (FAO) van de Verenigde Naties. Van 1951 tot 1952 was hij in dat kader 
werkzaam in Saoedi-Arabië, van 1956 tot 1958 in Griekenland, van 1960 tot 1961 bij een 
rijstbouwprojekt in Laos. In de periode 1954 tot 1964 was hij bovendien, tussen de bedrijven door, 
werkzaam in Gambia voor het daar in gang gezette "community development project", 
aanvankelijk voor de Verenigde Naties, sinds 1961 voor de Nederlandse Organisatie voor 
Internationale Bijstand (NOVIB) 2 . Voor deze organisatie heeft hij tot 1973 -hij was toen 82 jaar- 
nog veel belangrijk adviseurswerk verricht.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief van Charles Olke van der Plas is indertijd in twee delen uiteengevallen, die thans weer 
bijeengevoegd en in samenhang beschreven zijn. Het merendeel, ca. 70%, maakte deel uit van de 
destijds vanuit Indonesië naar Nederland verscheepte archief "Algemene Secretarie, Eerste en 
Tweede Zending" en de hieruit samengestelde verzameling "Stukken betreffende Nieuw-Guinea"
3 . Het resterende deel van de uit de periode 1942-1949 bewaarde stukken is door Van der Plas zelf 
naar Nederland meegenomen.

Na het overlijden van Ch. O van der Plas is het archief door zijn echtgenote, mevrouw A. van der 
Plas-Pleyte, samen met de archivalia betreffende zijn werkzaamheden voor de Verenigde Naties 
en de NOVIB, geschonken aan het Algemeen Rijksarchief. 4

In 2008 verkreeg het Nationaal Archief een kleine aanvulling op het archief. 5

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is door schenking verworven.

2 Thans Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking geheten. De afkorting NOVIB is 
vanwege naamsbekendheid ongewijzigd gebleven.

3 Voor de herkomst van deze stukken wordt verwezen naar de "Concordans op de uit Indonesië overgekomen 
Archieven, 1942-1950".

4 Zie correspondentie van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief 1973, nrs. 9.43 en 82.
5 Zie dossier 2008-2835
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
De in hoofdstuk I beschreven archivalia bevatten voornamelijk de neerslag van de 
werkzaamheden van de Nederlandsch-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland, 
gepersonifieerd in haar voorzitter, "chief-commissioner" Van der Plas. Hierbij moet worden 
aangetekend, dat een deel van de telegramwisseling van de Commissie zich bevindt in de 
verzameling "Uit Indonesië overgekomen Archieven" en dan met name bij de geheime archieven 
van de Algemene Secretarie. Men heeft in 1944, ten tijde van de wederoprichting van de 
Nederlands-Indische regering, de series telegrammen namelijk zonder enige afscheiding 
voortgezet. 6

In hoofdstuk II is opgenomen de papieren neerslag van de aktiviteiten van Van der Plas als 
regeringsadviseur en als regeringscommissaris voor de onder Nederlandse controle staande 
gebieden in Oost-Java. Deze periode loopt vanaf de capitulatie van Japan tot aan de 
souvereiniteitsoverdracht.

In hoofdstuk III is opgenomen de papieren neerslag van zijn werkzaamheden voor de Verenigde 
Naties en de NOVIB.

6 Het gaat dan met name om de telegramwisseling daterend van 1942 tot medio 1944. Zie de inventarisnummers 
2010-2012, 2065, 2067-2068 en 2102-2134 passim.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn 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

I. PERIODE 1942 - 1945 AUGUSTUS.

I. PERIODE 1942 - 1945 AUGUSTUS.
- VOORZITTER VAN DE NEDERLANDSCH-INDISCHE COMMISSIE VOOR AUSTRALIË EN NIEUW-
ZEELAND,
- HOOFDAMBTENAAR IN AUSTRALIE.

A. ORGANISATIE VAN DE NEDERLANDSCH-INDISCHE COMMISSIE VOOR AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND

A. ORGANISATIE VAN DE NEDERLANDSCH-INDISCHE COMMISSIE VOOR AUSTRALIË EN 
NIEUW-ZEELAND

1 Instruktie voor de Nederlandsch-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-
Zeeland te Melbourne; met enige benoemingsbesluiten van commissieleden.
1942-1943 1 omslag

2 Curriculum vitae van Ch.O. van der Plas; met akte van voogdijschap over de 
minderjarige Lucie Block.
1944 mrt, mei 2 stukken

3 Nota's betreffende de bescherming van het dienstgeheim in officiële 
correspondentie.
1944 mei 1 omslag

4 Ingekomen brieven bij de Nederlandsch-Indische Commissie in Melbourne naar 
aanleiding van het overlijden van het lid, Raden prof.dr. Loekman Djajadiningrat.
1944 juli 1 omslag

B. TAKEN

B. TAKEN
1. VERTEGENWOORDIGING VAN DE MINISTER VAN KOLONIEN

1. VERTEGENWOORDIGING VAN DE MINISTER VAN KOLONIEN
a. Algemeen

A. ALGEMEEN

5 Minuten van zeer geheime codetelegrammen van de Nederlandsch-Indische 
Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland aan de Ministeries van Koloniën en 
Buitenlandse Zaken in Londen.
1943 1 pak
Met de aantekening: "Uitsluitend voor gebruik van den Voorzitter der Commissie".

6 Briefwisseling van Van der Plas met Van Mook, met bijlagen.
1943 jan-okt en z.d. 1 omslag

7 Briefwisseling van Van der Plas met de regeringsleiders van Australië en Nieuw-
Zeeland.
1943-1944 1 omslag

8 Korte verslagen van de vergaderingen van de Raad van Departementshoofden.
1944 mei - 1945 aug 1 pak

9 Reisdocumenten van Van der Plas ten behoeve van zijn overtocht van Amerika naar 
Australië .
1944 sep 1 omslag
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b. Bestuursvoering

B. BESTUURSVOERING

10 Memorandum van Van der Plas over de opbouw van het korps Binnenlands Bestuur
in geval van de bevrijding van Nederlands-Indië.
1942 nov 1 stuk

11 Ingekomen verslag van de Onderbevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten 
(OBSO) over zijn bezoek aan Nieuw-Guinea.
1942 dec 1 stuk

12 Stukken ingekomen bij en opgemaakt door Van der Plas betreffende de situatie op 
Nieuw-Guinea en enige naburige eilanden en de daarheen gezonden patrouilles.
1943 mei - 1945 jan 1 pak

13 Ingekomen brief van de gouverneur van Suriname houdende diens reaktie op Van 
der Plas' nota "Recent developments in the Netherlands East-Indies".
1943 mei 1 stuk

14 Besluit van de Minister van Koloniën inzake de waarneming van het bestuur in het 
onbezette deel van het gouvernement Grote Oost door Ch.O. van der Plas. Afschrift.
1943 juni 1 stuk

15 Stukken betreffende de Civil Affairs Agreement en de wijziging van het SWPA-
operatiegebied; met correspondentie hierover met generaal MacArthur en Van 
Mook.
1943-1945 1 omslag

16 Ingekomen brieven en telegrammen bij Van der Plas betreffende de NICA-ploeg 
onder chief-staff officer C.J. Warners in Kandy en de planning ten aanzien van 
"civilian relief- and rehabilitation"-goederen.
1944 apr-juni, okt 1 omslag

17 Nota's en verdere stukken inzake de organisatie van het bestuur in de bevrijde en te
bevrijden gebieden.
1944 1 omslag

18 Briefwisseling met de NICA-funktionarissen, C.C. de Rooy en Abdulkadir 
Widjojoatmodjo betreffende de bestuursvoering in Nieuw-Guinea.
1944 1 omslag

19 Memorandum van Van der Plas betreffende de regelingen voor het 
zelfbestuursgebied op Nieuw-Guinea.
1945 jan 1 stuk

20 Nota van Van der Plas betreffende de zwakke punten van de NICA-organisatie in de 
Grote Oost.
1945 jan 1 stuk

21 Memorandum van Van der Plas over de hervorming van het binnenlands bestuur. 
Stencil.
1945 feb 1 stuk

22 Memoranda van Van der Plas inzake de opbouw van de NICA in verband met de 
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toekomstige bestuursvoering op Java.
1945 mrt 1 omslag

23 Nota en memoranda inzake de herziening van het militair strafrecht, met name de 
instelling van temporaire krijgsraden voor de berechting van oorlogsmisdadigers en
collaborateurs.
1945 mrt 1 omslag

24 Nota van Van Mook inzake "Een aantal vraagstukken betreffende het bestuur in 
Nederlandsch-Indië".
1945 apr 1 stuk

c. Personele zaken

C. PERSONELE ZAKEN

25 Briefwisseling tussen Van der Plas en Raden Loekman Djajadiningrat, met name 
over de werving van ambtenaren voor het Binnenlands Bestuur.
1943 1 omslag

26 Brieven en nota's van Van der Plas inzake personele kwesties.
1943 nov - 1944 dec 1 omslag

27 Briefwisseling van Van der Plas met diverse NICA- en BB-funktionarissen inzake 
organisatorische en personele kwesties.
1944 aug - 1945 aug 1 omslag

28 Nota van Van der Plas inzake het personeel van de KPM-schepen.
1944 jan 1 stuk

2. POLITIEKE ZAKEN

2. POLITIEKE ZAKEN
a. Binnenland

A. BINNENLAND

29 "Some aspects of post-war problems in the Netherlands East-Indies", artikel van 
Van der Plas in "Agenda, a quarterly journal of Reconstruction". Gedrukt.
1942 okt 1 deeltje

30 Stukken betreffende de communistische akties onder Indonesiërs in Australië; met 
inhoudsopgave.
1944-1945 1 omslag

31 Via NEFIS ingekomen lijsten van Javanen, die op Nieuw-Caledonië voor Japanse 
werkgevers hebben gewerkt; met minuut van de brief van Van der Plas in reaktie 
hierop.
1944 jan-feb 1 omslag

32 Nota van Van der Plas over de ontwikkeling van Nederlands-Indië gedurende 1932-
1942 met het oog op de toekomstige staatkundige ontwikkelingen. Concept, met 
doorslag van de expeditie.
1944 feb-mrt 2 stukken

33 Minuut van een ingezonden artikel in het Londense Vrij Nederland over de plaats 
van de Nederlandse taal in Nederlands-Indië. Met extra doorslag.
1944 aug 1 omslag
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34 Stukken betreffende het verblijf van ex-Digulisten in Australië en de aktiviteiten van
een aantal van hen in de Serikat Indonesia Baroe (SIBAR).
1944 dec 1 omslag

35 Vertaling van een op de Japanners buitgemaakte samenvatting van een door enige 
Nederlanders op Java opgestelde ontwerp-studie houdende de hoofdlijnen voor 
een nieuwe politieke struktuur in Nederlands-Indië; met commentaar van Van der 
Plas.
1944 1 omslag
Zie tevens inventarisnummer 2219 van de "Uit Indonesië overgekomen Archieven".

36 Nota over de toekomstige verhoudingen binnen het Koninkrijk uitgaande van de 
redevoering van de Koningin van 7 december 1942. Stencil.
1945 juli 1 stuk

b. Internationaal

B. INTERNATIONAAL

37 Verslag opgemaakt door Van der Plas over het internationale studentencongres in 
Washington.
1942 sep 1 stuk

38 Verzamelde documentatie en briefwisseling over rassendiscriminatie en de "White 
Australia Policy", mede in verband met de eventuele invloed daarvan op de 
bestuursorganisatie in Nederlands en Brits Nieuw-Guinea.
1943-1945 1 omslag

39 Rapport over de interim-conferentie van het Institute of Pacific Relations, 
uitgebracht door de Nederlandse delegatie bij deze conferentie. Stencil.
1944 jan 1 deel

40 Handelingen van de besprekingen in het Britse Lagerhuis betreffende de eenheid in 
het Britse Rijk en zijn "commonwealth"-partners. Gedrukt.
1944 okt 1 deel

41 Stukken betreffende de na-oorlogse problemen op het gebied van cultuur en 
onderwijs in Zuidoost-Azië.
1944 1 omslag

42 Stukken bijeengebracht door Ch.O. van der Plas als lid van de Nederlandse 
delegatie bij de Verenigde Naties Conferentie in San Francisco ter uitvoering van de 
resoluties van de Vier Mogendheden Conferentie voor Vrede en Veiligheid in 
Dumbarton Oaks.
1945 mrt-juni 1 omslag

43 Stukken inzake de werkzaamheden van Van der Plas als lid van Committee 4 "On 
Trusteeship" bij de Verenigde Naties Conferentie te San Francisco.
1945 juni-juli 1 omslag

3. BEVORDERING VAN DE OORLOGSINSPANNING

3. BEVORDERING VAN DE OORLOGSINSPANNING
a. Algemeen

A. ALGEMEEN

44 Briefwisseling van Ch.O. van der Plas met Australische, Nederlandse en geallieerde 
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instanties omtrent een eventuele uitwisseling van in Australië geïnterneerde 
Japanners tegen geïnterneerde Nederlandse onderdanen.
1943 jan-nov, 1944 mei, aug 1 omslag

45 Briefwisseling van Van der Plas met het Generaal Hoofdkwartier SWPA en anderen 
betreffende zinloos geachte bombardementen en beschietingen van steden en van 
het interinsulaire prauwenverkeer.
1943 feb-dec, 1945 mrt 1 omslag

46 Correspondentie van Ch.O. van der Plas met het Algemeen Hoofdkwartier SWPA en 
de NIGIS inzake het bombarderen van strategische doelen in Surabaja en Batavia.
1943 juli, 1944 feb-aug 1 omslag

47 Ingekomen brieven van het Marine Commandement Australië en van de 
Bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten (BSO) betreffende de verplaatsing van
het hoofdkwartier van de BSO van Ceylon naar Australië.
1943 mrt, mei 1 omslag
Hierbij tevens de in 1942 aan BSO Helfrich gegeven instruktie en de instrukties voor de direkteur van 
de inlichtingendienst NEFIS.

48 Rapporten ingezonden door Van der Plas aan A. Weekes betreffende de 
bombardementsvluchten van het Nederlandse squadron Mitchell bommenwerpers 
en betreffende de Nederlandse burgerluchtvaart tijdens de oorlog. Minuten.
1943 juni 1 omslag

49 Japans rapport betreffende de aanval op Nederlands-Indië in feburari-maart 1942; 
vertaling van de Allied Translator and Interpreter Section SWPA (ATIS) en bij Van der
Plas ingekomen via de NEFIS. Stencil.
1943 aug 1 katern

50 Vertaling van een op Japan buitgemaakte document houdende verslag van de 
Japanse invasie op Sumatra. Stencil.
z.j. 1 stuk

51 Nota's met bijbehorende briefwisseling betreffende "insaisissable sabotage".
1943 okt 1 omslag

52 Nota's van Van der Plas betreffende de objekten, die bij geallieerde 
bombardementen in Nederlands-Indië ontzien moeten worden.
1944 apr, nov, 1945 feb-mrt 1 omslag

53 Briefwisseling van Van der Plas met generaal MacArthur over de inzet van 
Nederlandse marineschepen; met telegramwisseling naar aanleiding hiervan.
1944 okt - 1945 apr 1 omslag

54 Ingekomen brieven en telegrammen bij Van der Plas betreffende de verschuiving 
van de areaalgrenzen tussen SWPA en SEAC en de planning voor de NICA-
detachementen in verband hiermee.
1945 feb-aug 1 omslag

55 Memorandum van Van der Plas inzake de bevrijding van de Philippijnen en de 
lessen hieruit te trekken voor het bestuur in Nederlands-Indië.
1945 feb-mrt 1 stuk
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b. Inlichtingen

B. INLICHTINGEN
- Inlichtingendiensten

- Inlichtingendiensten

56 Stukken betreffende de organisatie van een Nederlands militair 
inlichtingenapparaat, de inrichting van de Netherlands Forces Intelligence Service 
en de pogingen om uit bezet gebied informatie te verkrijgen via de z.g. NEFIS-
parties.
1943 jan-dec 1 pak
Het handelt met name over de geheime afdeling NEFIS-III, die raids en inlichtingenoperaties naar 
bezet gebied organiseerde.

57 Memoranda van Van der Plas betreffende de organisatie en werkwijze van de 
inlichtingendiensten, met name van NEFIS.
1944 jan-aug 1 omslag

- Verzamelen en bewerken van inlichtingen

- Verzamelen en bewerken van inlichtingen

58 Stukken betreffende het verzamelen van inlichtingen over de situatie in de bezette 
gebieden van Nederlands-Indië.
1942-1944 1 omslag

59 "Experiences in, and impressions of Japan after the outbreak of the war", 
memorandum van mr. W.J. de Bruyn uitgegeven door de NIGIS. Stencil.
z.d. (1943) 1 deel

60 Rapporten en telegrammen ingekomen via de NIGIS betreffende de ondervraging 
van Japanse krijgsgevangenen door de geallieerden.
1943 jan-apr 1 omslag

61 "Luisterrapporten", bij Van der Plas ingekomen teksten van Japanse korte golf 
uitzendingen in Nederlands-Indië toegezonden door de NIGIS; met 
correspondentie van Van der Plas naar aanleiding van bepaalde kwesties.
1943 mrt-dec 1 omslag

62 Excerpten van in Australië opgevangen radiouitzendingen in Nederlands-Indië, de 
z.g. "Broome reports"; met desbetreffende correspondentie en memoranda van 
Van der Plas.
1943 juni - 1944 1 pak

63 Teksten van de gesproken brieven voor het Japanse radiostation in Batavia door 
mevrouw Van Mook en mevrouw Tjarda van Starkenborgh Stachouwer; met 
desbetreffende telegramwisseling.
1943 juli-aug, 1944 mei 1 omslag

64 NEFIS-rapporten en aantekeningen van Van der Plas omtrent het verhoor van de uit
Nederlands-Indië ontsnapte sergeant-majoor, H.J. de Haas; met kaarten.
1943 jan 1 omslag

65 Ingekomen NEFIS-rapport omtrent het verhoor van de uit Nederlands-Indië 
ontsnapte luitenant, C.C. van der Star, bevattende met name gegevens betreffende 
de situatie in Batavia; met kaarten.
1943 juni 1 omslag
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66 Ingekomen rapport van NEFIS betreffende de door de bemanning van het 
geconfiskeerde Italiaanse oorlogsschip Eritrea verstrekte gegevens over 
Nederlands-Indië.
1943 okt 1 stuk

67 Ingekomen rapporten, brief- en telegramwisseling met voornamelijk NEFIS 
betreffende de situatie in Nederlands-Indië aan de hand van verkregen inlichtingen.
1943 nov - 1944 juni, dec 1 omslag

68 Inlichtingenrapport over de situatie aan de Westkust van Atjeh.
z.j. (ca. 1943) 1 stuk

69 Zeer geheime rapporten van de hand van Van der Plas betreffende de situatie in 
Nederlands-Indië; met enige kopieën. Getypt, stencil.
1944 1 omslag

70 "Monitoring reports", inlichtingenrapporten opgemaakt aan de hand van 
opgevangen radio-uitzendingen in Nederlands-Indië.
1944 mrt-apr, nov-dec 1 omslag

71 Inventarislijst opgesteld door NEFIS houdende beschrijving van een aantal 
documenten afkomstig van het Japans bestuur in de Grote Oost, met name Banda-
Neira en Amboina.
1944 mrt 1 stuk

72 Verslag van de ex-spoorwegbeambte, H.C. Brouwer, over zijn ervaringen in 
Nederlands-Indië vanaf zijn internering als NSB-er in Ngawi tot aan de bevrijding 
door de Amerikanen in Nieuw-Guinea in april 1944. Kopie.
1944 aug 1 stuk

73 Nota van Van der Plas houdende commentaar op het door de Japanners op Java 
uitgegeven periodiek "Djawa Baroe".
1944 1 stuk

74 Vertaling van een Japanse instruktie omtrent de omgang met de plaatselijke 
bevolking op Halmaheira.
1944 1 stuk

75 Briefwisseling van Van der Plas met de co-ordinator van de Allied Translator and 
Interpreter Service SWPA.
1944 1 omslag

76 Correspondentie van Van der Plas met de direkteur NEFIS en anderen omtrent 
passages in de NEFIS interrogation reports en over gegevens afkomstig van uit 
Indië ontsnapten.
1944 dec - 1945 mei 1 omslag

77 Stukken betreffende de politieke en economische toestand op diverse eilanden in 
de Banda Zee en de daarheen gezonden NEFIS-parties.
1945 jan-aug 1 omslag
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c. Propaganda en voorlichting

C. PROPAGANDA EN VOORLICHTING

78 Geheim rapport betreffende de taak en de organisatie van de Netherlands-Indies 
Government Information Service, opgesteld door de officer-in-charge en latere 
direkteur, H.V. Quispel. Stencil.
1942 aug/okt 1 deel

79 Bij Van der Plas ingekomen stukken betreffende de werkzaamheden van het 
Netherlands Information Bureau in New York, ontvangen naar aanleiding van zijn 
verblijf aldaar.
1942 nov-dec 1 omslag

80 Briefwisseling van Van der Plas met het Far Eastern Liaison Office (FELO) inzake het 
voeren van propaganda in de bezette gebieden.
1942-1945 1 pak

81 Teksten van lezingen en redevoeringen van Van der Plas uitgesproken in Australië 
en in de Verenigde Staten; met bijbehorende briefwisseling.
1942-1945 1 pak

82 Teksten van radiotoespraken van Van der Plas uitgesproken in Australië en in de 
Verenigde Staten.
1943-1945 1 omslag

83 Persberichten van ANETA, opgesteld in Londen en bij Van der Plas ingekomen via de
NIGIS.
1943 feb-juli 1 omslag

84 Ingekomen nota van de Nederlandse consul-generaal in Sydney betreffende de 
noodzaak tot het voeren van propaganda.
1943 feb 1 stuk

85 Bij Van der Plas ingekomen kranteknipsels uit diverse Engelstalige kranten, veelal 
toegezonden door de NIGIS.
1943 feb-aug 1 omslag

86 Correspondentie van Van der Plas met en betreffende mr. Tan, verbonden aan het 
Netherlands Information Bureau in New York, en diens eventuele overkomst naar 
Australië.
1943 apr-dec, 1945 jan 1 omslag

87 Ingekomen brief van het Algemeen Hoofdkwartier SWPA betreffende een "Outline 
plan of propaganda to the Netherlands" en zijn koloniën; met bijlagen.
1943 juli 1 omslag

88 Briefwisseling van Van der Plas met diverse geallieerde instanties betreffende het 
verzorgen van radiouitzendingen vanuit Australië naar de geïnterneerden en 
krijgsgevangenen in Nederlands-Indië.
1943 aug - 1944 feb, sep-okt 1 omslag

89 Ingekomen brieven betreffende de radiouitzendingen vanuit San Francisco gericht 
op Nederlands-Indië; met teksten van de nederlands- en indonesisch-talige 
uitzendingen.
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1943 sep - 1945 juni 1 pak

90 Correspondentie van Van der Plas met M.L. Striver, vertegenwoordiger in Australië 
van de United States Office of War Information.
1943 okt - 1944 jan 1 omslag

91 Plot van de hand van Van der Plas vermoedelijk bestemd voor een propagandafilm 
te vervaardigen door de NIGIS; in klad- en minuutversie.
1943 1 omslag

92 Ingekomen brieven met bijlage betreffende het voeren van anti-Japanse 
propaganda in Arabië en India.
1943 1 omslag

93 Verslagen uitgebracht door het Far Eastern Liaison Office (FELO) inzake de 
uitwerking van propaganda-akties.
1943 dec - 1945 feb 1 omslag

94 Nota's en briefwisseling van Van der Plas inzake voorlichting en propaganda, met 
name via te verspreiden pamfletten.
1944-1945 1 omslag

95 Teksten, deels in conceptvorm, voor pamfletten uit te werpen boven Indonesië; 
met enige originele pamfletten.
1944 en z.d. 1 omslag

96 Memoranda van Van der Plas inzake het voeren van propaganda.
1944 1 omslag

97 Brieven en nota's van Van der Plas inzake voorlichtings- en propagandakwesties.
1944 nov-dec 1 omslag

98 Memorandum en briefwisseling van Van der Plas betreffende en met de cineast 
Joris Ivens in verband met het vervaardigen van een bevrijdingsfilm en de latere 
ontslagaanvraag van laatstgenoemde.
1944 dec, 1945 mei-juni, nov-dec 1 omslag

d. Personeel

D. PERSONEEL

99 Stukken betreffende de omstandigheden op de Royal Netherlands Military Flying 
School in Jackson, Verenigde Staten.
1942 1 omslag

100 Rapporten van de Parachute Training School betreffende een aantal daar opgeleide 
Nederlanders bestemd voor inlichtingenwerkzaamheden.
z.j. (ca. 1943) 1 omslag

101 Signalementen van personen, die als agenten aangeworven zijn voor 
werkzaamheden in Egypte.
1943 1 omslag

102 Stukken betreffende de werving van Moslim-leiders en ander personeel, onder 
meer uit Suriname en elders, voor het verrichten van geheime diensten.
1943-1944 1 omslag
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103 Telegram- en briefwisseling ingekomen bij Van der Plas betreffende het gebruik van
Chinese agenten voor inlichtingenwerk in Nederlands-Indië.
1943 aug - 1944 jan 1 omslag

104 Stukken betreffende het opleiden van in Australië verblijvende Indonesiërs voor 
speciale opdrachten op Sumatra.
1944 juni-juli 1 omslag

4. FINANCIEEL-ECONOMISCHE ZAKEN

4. FINANCIEEL-ECONOMISCHE ZAKEN

105 Ingekomen rapport van dr. R.E. Smits, de Nederlandse commissioner belast met de 
liquidatie van gedivergeerde ladingen, uitgebracht aan de Australische autoriteiten; 
met 20 bijlagen. Doorslag.
1942 1 omslag
Bijlage 17 ontbreekt.

106 Ingekomen kopiebrieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen 
betreffende de samenstelling van de algemene en de geheime lijst van "vijandelijke 
onderdanen", waarmee handelskontakten verboden zijn.
1943 mei 2 stukken

107 Besluit van de Minister van Koloniën inzake de teruggave van effekten in open 
bewaargeving of in onderpand aan de rechthebbenden op grond van de 
Deviezenverordening.
1943 aug 1 stuk

108 Ingekomen memoranda van de KNIL-majoor H.A. Stheeman en verdere stukken 
betreffende de plannen tot rehabilitatie van de Nederlands-Indische olievelden.
1943 dec, 1944 feb, 1945 mrt 1 omslag

5. ISLAMITISCHE ZAKEN

5. ISLAMITISCHE ZAKEN

109 Ingekomen rapporten van het Nederlands gezantschap in Djeddah betreffende de 
hadj. Kopieën.
1942 1 omslag

110 Nota van Van der Plas gericht aan de Minister van Koloniën betreffende de 
voordelen in geval van herstel van de Indonesische Hadj; met ingekomen brief van 
de NIGIS.
1943 apr 2 stukken

111 In Arabisch schrift gestelde brief van de in Australië verblijvende Kiai Alawi; met 
envelop.
1943 dec 2 stukken
Op de envelop de aantekening: "Aanhouden in geheim archief".

112 Bij Van der Plas ingekomen rapportage van de Nederlandse ambassade in Caïro 
omtrent de Islamitische wetgeving en rechtspraak. Afschriften.
1943 1 omslag

113 Nota's van Van der Plas inzake de Islam, met name betreffende de houding van 
Japan daartegen en in verband met de te voeren propaganda.
1944 1 omslag
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114 Stukken betreffende de ideeën van de aan SEAC verbonden Britse majoor Burt over 
het inschakelen van de Islam voor het verzet tegen de Japanners in Nederlands-
Indië, met name op Sumatra.
1945 juni-juli 1 omslag

6. DIVERSEN

6. DIVERSEN

115 Tekst van een eind 1941 uitgesproken redevoering voor de radio in Batavia.
1941 1 stuk

116 Foto's betreffende Van der Plas' aanwezigheid bij de tri-centennial herdenking van 
de ontdekking van Nieuw-Zeeland door Abel Tasman.
1942 dec 1 pak

117 Curriculum vitae van dr. H.J. van Mook opgesteld door Van der Plas; met enige 
kranteknipsels.
1943-1944 en z.d. 1 omslag

118 "Asia Raya", Indonesische kranten uitgegeven op Java onder toezicht van de 
Japanse bezetter.
1943 okt, 1944 mrt 1 omslag
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II. PERIODE 1945 SEPTEMBER - 1949.

II. PERIODE 1945 SEPTEMBER - 1949.
A. ALGEMEEN BESTUUR

A. ALGEMEEN BESTUUR
1. ALGEMEEN

1. ALGEMEEN

119-121 Correspondentie van Ch.O. van der Plas als hoofd van de NICA-organisatie en 
vertegenwoordiger bij het Hoofdkwartier AFNEI in Batavia.
1945 sep - 1946 mrt 3 omslagen
119 Correspondentie, diversen, 1945 sep - 1946 mrt.
120 Ingekomen telegrammen, 1945 sep - 1946 mrt.
121 Minuten van verzonden telegrammen, 1945 sep - 1946 jan.

122 Stukken betreffende de besprekingen van Van der Plas met rear-admiral Patterson 
aan boord van de Cumberland; met briefwisseling aan de geallieerde troepen, de 
RAPWI en directieven aan het Japanse leger.
1945 sep 1 omslag

123 Verslag uitgebracht door Van der Plas aan Van Mook over de in Singapore op 27 en 
28 september 1945 gehouden besprekingen met admiral Mountbatten. Met 
afschrift.
z.d. (1945) 2 stukken

124 Minuten van brieven van Van der Plas aan Van Mook over de algemene situatie, de 
vestiging van het gezag en de aanwerving van personeel.
1945 okt - 1946 mrt 1 omslag

125 Brief- en notawisseling betreffende de inrichting van de bestuursorganisatie op 
Borneo en in de Grote Oost.
1945 okt - 1946 apr 1 omslag

126 Samenvatting van de bespreking in Batavia tussen Van der Plas en de hoofden van 
Binnenlands Bestuur en van de NICA- en AMACAB-organisatie omtrent de 
wederopbouw en de inrichting van het bestuur.
1946 jan 2 stukken

2. SITUATIERAPPORTEN

2. SITUATIERAPPORTEN

127 Minuten van brieven en rapporten van Van der Plas, Chief Civil Affairs Officer, aan 
de Britse commander-in-chief, generaal Christison, betreffende de situatie op Java, 
Borneo, Bali en Lombok.
1945 nov-dec 1 omslag

128 Correspondentie van Van der Plas met dr. J.B. Hubrecht en verdere stukken 
betreffende de situatie in Surabaja en de toestand van de suikerfabriek Kremboong 
en Toelangan.
1945 okt-nov 1 omslag

129 Verslag omtrent de gebeurtenissen in Surabaja in oktober 1945 opgemaakt door 
een staflid van kolonel Huyer. Afschrift.
1945 nov 1 stuk

130 Briefwisseling van Van der Plas met de CO-AMACAB in Surabaja inzake de algemene
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situatie, de personeelsvoorziening en de organisatie van het bestuur.
1945 nov - 1946 aug 1 omslag

131 Brief van Van der Plas aan de Direkteur Binnenlands Bestuur naar aanleiding van 
een rapport van majoor J. Eyre houdende de Britse visie op de situatie in Surabaja.
1946 jan 1 stuk

132 Rapporten over de algemene toestand op Java en Madura en de verhouding tot de 
Britten.
1945 nov - 1946 okt 1 omslag

133 Stukken betreffende de bestuursvoering op Bali en Lombok en het herstel van het 
Nederlands gezag.
1945 nov - 1946 sep 1 omslag

134 Rapporten betreffende de bestuursvoering en de algemene situatie op Sumatra, 
Bangka en Billiton.
1945 okt - 1946 apr 1 omslag

135 Stukken betreffende de bestuursvoering en de algemene situatie op Borneo.
1945 nov - 1947 juli 1 omslag

136 Verslag betreffende de geallieerde landingen op Sumbawa.
1945 dec 1 stuk

137 Rapporten betreffende de bestuurlijke en staatkundige situatie op Celebes.
1946 jan-mrt 1 omslag

138 Politieke rapporten betreffende Bantam en verslag omtrent de godsdienstige 
bewegingen aldaar.
1946 mrt-nov 1 omslag

139 Stukken betreffende de bestuursvoering in de Molukken.
1946 apr-mei 1 omslag

140 Rapport van de commandant van H.Ms. Ambon over zijn bezoek aan de Kangean-
eilanden.
1946 juli 1 stuk

141 Verslag van Van der Plas over zijn dienstreis naar Celebes; met aanvulling.
1946 okt 1 omslag

142 Rapporten van Van der Plas aan de Lt-GG inzake de politieke toestand, onder meer 
aan de hand van berichten uit de republikeinse pers.
1946-1947 1 omslag

143 Brief van Van der Plas aan B.J. Lambers, hoofdambtenaar in Batavia, inzake de 
situatie ontstaan na de 2e politionele aktie. Doorslag.
1949 jan 1 stuk

144 Brieven en verdere stukken van Van der Plas over de huidige politieke situatie in 
Indonesië; met aantekeningen over gesprekken met republikeinse voormannen.
1950 jan-nov en z.d. 1 omslag
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B. POLITIEKE ZAKEN

B. POLITIEKE ZAKEN
1. ALGEMEEN

1. ALGEMEEN

145 Nota betreffende de oprichting van een "contactgroep" van Nederlanders en 
Indonesiërs ter bespreking van de problemen.
1946 jan 1 stuk

146 Concept-brief van Van der Plas aan generaal MacArthur houdende enige algemene 
beschouwingen.
1946 mei 1 stuk

147 Brief van J.A. van Eechout aan Van der Plas, houdende beschouwingen over de 
politieke en staatkundige toekomst van Nieuw-Guinea.
1946 mei 1 stuk

148 Stukken betreffende een pamflet vervaardigd in opdracht van J.V. Theunissen, 2e 
luitenant bij de Luchtvaart Verbindingscompagnie in Batavia, houdende een 
godsdienstig betoog tegen de gevoerde politiek.
1946 dec 1 omslag

149 Stukken betreffende een bezoek van de Egyptische consul-generaal in Bombay aan 
Indonesië.
1947 mrt 1 omslag

150 Nota van een Indonesiër handelend over een door hem geleide goodwill 
commissie, die ten doel heeft uit de impasse met de Republiek te geraken.
1948 jan 1 stuk

151 Ingekomen brief van het Amerikaanse Commissie van Goede Diensten-lid Court 
Dubois over zijn aankomst in Batavia.
1948 feb 1 stuk

152 Tekst van een toespraak door Van der Plas voor militairen gehouden en handelend 
over de historische ontwikkeling van het politiek konflikt met de Republiek.
z.d.[1948] 1 stuk

153 Stukken betreffende de politieke toekomst van de negara Djawa Timur.
1949 en z.j. 1 omslag

154 Rapporten van Van der Plas aan de HVK inzake de ontwikkeling van het 
communisme in Oost-Java.
1949 sep-okt, dec 1 omslag

155 Tekst van de overeenkomst tot vaststelling van het patrouillegebied van de TNI-
brigade Djarot in Oost-Java. Met kaart, groot formaat.
1949 okt 2 stukken

156 Briefwisseling over een nota inzake het "Plan s'Jacob", tot regeling van de 
bestuurlijke overdracht van bezette gebieden aan de Republiek.
1949 okt-nov 1 omslag

157 Stukken inzake de totstandkoming en invoering van de wapenstilstand. Stencil.
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1949 aug 1 omslag

158 Tekst van de redevoering van Van der Plas bij gelegenheid van de 
souvereiniteitsoverdracht; met tekst van een door hem uitgesproken 
Kerstboodschap.
1949 dec 2 stukken

2. BETREKKINGEN MET DE REPUBLIEK

2. BETREKKINGEN MET DE REPUBLIEK

159 Artikelen uit de Hong Po betreffende de 3-A Beweging (Gerakan 3-A) en een besluit 
van voorzitter Moehamad Yamin van de Partai Persatoean Indonesia (PARPINDO) 
tot samenwerking met de Japanse autoriteiten.
z.d. (1942) 1 omslag

160 Rapport betreffende de Indonesische volksopstand in het regentschap Indramaju 
tegen de Japanse bezetter in juni 1944 opgesteld door de met de japanners 
samenwerkende mr. Prawoto Soemodilogo. In het Indonesisch, met extract in het 
Engels, en commentaar van Van der Plas. Afschriften.
z.d. 1 omslag
Zie ook de inventaris van de "Uit Indonesië overgekomen Archieven", archief van het Kantoor voor 
Japanse Zaken, inv. nr. 5198.

161 Aantekeningen van Van der Plas betreffende de grondwet van de Republiek 
Indonesia opgemaakt aan de hand van "monitoring reports" van radio Bandung.
1945 aug 1 omslag

162 Vertalingen van enige inbeslaggenomen documenten bevattende gegevens over de
ontstaansgeschiedenis van de Republiek.
1945 okt 1 omslag

163 Verzamelde stukken betreffende de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring.
1945 1 omslag

164 Beschouwing inzake het kabinet Sjahrir van de hand van Abdoelkadir 
Widjojoatmodjo; met ontwerp-telegram en nota van Van der Plas terzake.
1945 dec 1 omslag

165 Verslag van de op 28 februari 1946 te Solo gehouden vergadering van het 
afgetreden kabinet Sjahrir met de partij Pemberontakan Rakjat en het Volksfront 
waarbij Sjahrir belast werd met de vorming van een nieuw kabinet.
1946 feb. 1 stuk

166 Stukken inzake de "vijf punten" van Soekarno, zijnde het basisprogramma van de 
Republiek bij de onderhandelingen met Nederland.
1946 mrt 1 omslag

167 Tekst houdende een korte levensbeschrijving van Tan Malakka.
1946 apr. 1 stuk

168 Telegram houdende teksten van redevoering van generaal Soedirman en president 
Soekarno; met berichten uit de republikeinse pers en radio.
1946 juni 1 omslag

169 Stukken betreffende het in Ternate verschijnende republikeinse blad "Menara 
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Merdeka".
1946 juni-juli 1 omslag

170 Nota inzake de republikeinse akties tegen het gebruik van het NICA-geld.
1946 nov 1 stuk

171 Nota inzake de anti-Nederlandse akties van republikeinen in India.
1946 nov 1 stuk

172 Rapporten en verdere stukken betreffende de berichtgeving van republikeinse 
radiostations op Java.
1946 1 omslag

173 Verhoorrapport van kyai hadji Djenal, betrokken bij militaire aktiviteiten van 
Masjoemi in Oost-Java.
1947 aug 1 stuk

174 Notitieboekje met aantekeningen van de besprekingen van het republikeinse 
Ministerie van Binnenlandse Zaken met de plaatselijke republikeinse besturen in 
Oost-Java.
1947-1948 1 deeltje

175A Affiche van Indonesische vrijheidsstrijder met als opschrift mijn rode bloed is niet meer 
gekoloniseerd
1947-1949 1 stuk

175B Republikeinse pamfletten in originali en in vertaling.
1947-1949 1 omslag

176 Onderschepte en buitgemaakte documenten afkomstig van het republikeinse 
bestuur in Oost-Java betreffende de bestuursorganisatie en communistische 
bewegingen.
1948-1949 1 omslag

177 Verslag van de imam Samsoedin te Trawas over de aktiviteiten van de TNI in dat 
gebied in de periode december 1948 - februari 1949.
1949 1 stuk

178 Exemplaren van dreigbrieven ontvangen door ambtenaren in Oost-Java.
1949 okt 1 omslag

C. BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

C. BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN
1. POLITIE EN JUSTITIE

1. POLITIE EN JUSTITIE

179 Stukken betreffende het beheer en de liquidatie van het interneringskamp Boven-
Digul.
1945 okt-nov 1 omslag

180 Stukken betreffende de op Sumatra en Malakka gestrande Javaanse romusha's, 
hei-ho's en andere displaced persons.
1945 nov-dec 1 omslag

181 Brieven van Van der Plas betreffende Sie Kwan Djioe, gewezen notaris op Ambon.
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1945-1946 1 omslag

182 Overzicht van de sterkte van de Japanse politie in Batavia en op West-Java. 
Afschrift.
z.d. (1945) 1 omslag

183 Rapport inzake de aanhouding van enige Arabieren in Batavia.
1946 apr 1 stuk

184 Stemmingsrapport naar aanleiding van de arrestatie van Dachlan Abdoellah, 
waarnemend burgermeester van Batavia.
1946 sep 1 stukl

185 Nota's van Van der Plas en Spoor inzake de berechting en eventuele 
amnestieverlening van extremisten, de berechting van oorlogsmisdadigers en 
andere justitiële zaken.
1946 1 omslag

186 Stukken betreffende de aktiviteiten in het rehabilitatiecentrum voor Indonesische 
politieke gevangenen in Klakah, nabij Probolinggo; met aanbevelingsbrief van Van 
der Plas voor de kampleider H.J. van Lienden.
1948,1950 1 omslag

2. PERSONELE ZAKEN

2. PERSONELE ZAKEN

187 Briefwisseling van Van der Plas betreffende personele aangelegenheden van het 
korps Binnenlands Bestuur en van departementen en diensten op Java.
1945-1949 1 omslag

188 Memoranda van Van der Plas inzake de demobilisatie van het NICA- en AMACAB-
personeel.
1946 feb. 1 omslag

189 Ontwerp-advies van Van der Plas inzake de aanstelling van een Indonesiër bij de 
diplomatieke post in Djeddah.
1946 apr 1 stuk

190 Stukken betreffende de ontwerp zuiveringsordonnantie overheidspersoneel.
1946 1 omslag

191 Stukken houdende peronele gegevens over R.P.A. Koesoemonegoro, wali negara 
van Oost-Java.
1949 jan 1 omslag

192 Tekst van een redevoering door Van der Plas gehouden bij gelegenheid van de 
installatie van een burgemeester van Surabaja.
z.d. 1 stuk

3. ONDERWIJS EN CULTUUR

3. ONDERWIJS EN CULTUUR

193 Stukken betreffende de oprichting van een "Sociaal Centrum" in Batavia en andere 
aktiviteiten ten behoeve van het militair- en burgeruitgaansleven.
1946 jan 1 omslag
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194 Stukken inzake de overname van het Museum van het Bataviaasch Genootschap uit
handen van de Republiek.
1946 mrt 1 omslag

195 Stukken inzake een door Van der Plas samengesteld voorlichtingsboekje over 
nuttige en schadelijke vogels in Indonesië.
1948-1959 1 omslag

196 Stukken inzake de aktiviteiten van het Indonesisch Paedagogisch Genootschap 
strekkende tot de verbetering van het onderwijs in Indonesië.
1949 aug-sep 1 omslag

4. VOLKSGEZONDHEID

4. VOLKSGEZONDHEID

197 Stukken betreffende de volksgezondheid, bijeengebracht door Van der Plas.
1945-1946 1 omslag

5. FINANCIEEL-ECONOMISCHE ZAKEN

5. FINANCIEEL-ECONOMISCHE ZAKEN

198 Briefwisseling van Van der Plas inzake financieel-economische aangelegenheden.
1945-1946 1 omslag

199 Stukken betreffende de plannen ten aanzien van partikuliere landerijen op Java.
1946 feb-mrt 1 omslag

200 Stukken inzake de besprekingen over de rijstleveranties naar Brits-Indië en naar de 
door de geallieerden bezette gebieden op Java.
1946 mei-aug 1 omslag

201 Brief van Van der Plas aan de Algemene Volkscrediet Bank inzake beleggingen en 
sparen door de bevolking; met een verslag van het Madura Welvaartsfonds over 
1937-1941.
1946 1 omslag

202 Telegram van de RECOMBA Oost-Java inzake de textieldistributie.
z.d. 1 stuk

203 Aantekeningen van Van der Plas over het Volkscredietwezen en over 
schuldbevrijding in de residentie Cheribon.
z.j. 1 omslag

6. MILITAIRE ZAKEN

6. MILITAIRE ZAKEN

204 Stukken inzake het verloop van een in 1945 naar het eiland Kangean uitgezonden 
NEFIS-party.
1948 1 omslag

205 Rapport van Semaoen Besie inzake door hem verrichte spionageaktiviteiten, onder 
andere op bezet gebied op Nederlands Nieuw-Guinea.
1949 dec 1 stuk

206 Verhoorrapporten, afgenomen in verband met klachten over mishandelingen 
tijdens verhoren gepleegd door de Gevechtsinlichtingendienst.
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1948 1 omslag

207 Nota inzake de ontruiming van gebieden en het afvoeren van KL- en KNIL-
personeel.
z.d. 1 stuk

7. VOORLICHTING EN PROPAGANDA

7. VOORLICHTING EN PROPAGANDA

208 Stukken inzake de bemoeienissen van Van der Plas met het algemene 
voorlichtingsbeleid.
1945-1946 1 omslag

209 Stukken betreffende de bemoeienissen van Van der Plas met het beleid op het 
terrein van de politieke voorlichting.
1945-1947 1 omslag

210 Stukken inzake de bemoeienissen van Van der Plas met het voorlichtingsbeleid ten 
aanzien van Moslim-groeperingen.
1945 dec - 1947 1 omslag

211 Stukken inzake het opstellen en verspreiden van pamfletten.
1945-1946 1 omslag

212 Teksten van tot de pemuda's in Surabaja gerichte oproepen onder de titel "Hai 
Pemoeda" verschenen in het door het Britse Political Warfare Committee 
uitgegeven nieuwsblad Pewartaan, met commentaren daarop van Van der Plas.
1945-1946 1 omslag

213 Tekst van een tot de boerenbevolking in de residentie Surabaja gericht pamflet.
1946 1 stuk

214 Notulen van de 1e - 32e vergadering van de Anglo-Dutch Publicity Committee, met 
briefwisseling van Van der Plas als lid van deze commissie.
1945-1946 1 omslag
De notulen van de 4e, de 11e en de 28e vergadering ontbreken.

215 Notulen van de 1e - 12e vergadering van de Information and News Advisory Board, 
met briefwisseling van Van der Plas als lid van deze commissie.
1946 1 omslag

216 Stukken inzake de RVD-Luisterdienst in Bandung, de geheime zenders Radio 
Rahasia en Radio Garuda onder leiding van zekere Thiessen en Veldman, de 
Radiomroep Bandoeng, Radio Resmi en andere radio-aktiviteiten van de RVD.
1946 1 omslag

217 Notulen en verdere stukken van de sub-commissie voor publiciteit van de 
Algemene Gemengde Commissie voor de politieke toepassing van het Bestand.
1946-1947 1 omslag

218 Stukken inzake de reis van Johan Fabricius naar Indonesië, Australië en de 
Philippijnen.
1945-1947 1 omslag
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D. ISLAMITISCHE ZAKEN

D. ISLAMITISCHE ZAKEN

219 Besluit van de Luitenant Gouverneur-Generaal betreffende de instelling van een 
Hoge Raad voor Islamitische Zaken, met desbetreffend reglement.
1945 aug 2 stukken

220 Stukken betreffende de Japanse propaganda en de Islam.
1946 feb 1 omslag

221 Stukken betreffende de adviezen van Van der Plas inzake het gebruik maken van 
Islamitische voorgangers voor propagandistische doeleinden en de positie van 
Arabische imams.
1946 mrt-apr 1 omslag

222 Rapport van Van der Plas over de kontakten met de Islamitische gemeente in 
Bandjermasin, Martapura en Hulu Sungei.
1946 apr 1 stuk

223 Ingekomen brieven bij Van der Plas in zijn funktie van adviseur voor Islamitische 
Zaken; met enige minuten van uitgaande brieven.
1946 apr - 1947 jan 1 omslag

224 Stukken betreffende de aktiviteiten van de Madjelis Islam in Menado.
1946 aug-nov 1 omslag

225 Statuten, huishoudelijk reglement en verdere stukken over de Pengurus Besar 
Peladjar Islam Indonesia te Djokjakarta. Stencil.
1947-1948 1 omslag

226 Handelingen en verslag van de Alim Ulama Conferentie van Oost-Java en Madura. 
Gedrukt, in het Indonesisch.
1947 dec 1 deel

227 Nota van de Politieke Afdeling van het republikeinse Gouverneurskantoor Oost-
Java betreffende Van der Plas en de Islamitische godsdienstleraren in Oost-Java. In 
het Indonesisch.
1948 apr 1 stuk

228 Richtlijnen uitgevaardigd door de Islamitische vereniging Nahdlatoel Oelama in 
Surabaja. Gedrukt, in het Indonesisch.
1948 sep 1 omslag

229 Nota's betreffende de positie van de Islam en de mogelijke stichting van een 
Djawatan Islam in Oost-Java.
z.j. (1949) 1 omslag

E. CHINEESE ZAKEN

E. CHINEESE ZAKEN

230 Brieven van luitenant-kolonel Abell aan Van der Plas inzake de positie van de 
Chineese bevolkingsgroep in Indonesië en de op deze groep te richten voorlichting.
1945-1946 1 pak
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F. DIVERSEN

F. DIVERSEN

231 Door Van der Plas verzamelde gedrukte dokumenten:
1945-1950 1 omslag
Bevat:
The voice of Free Indonesia, 1945, nrs. 1 en 2.
Pembangoenan, 1946, nrs. 10-12.
Panja Raya, 1946, nr. 18.
Boedaja, 1946-1947, nrs.3-5 en 7-11.
Soeara Boeroeh, 1949.
Trompet Masjarakjat, 1950.

232 "Far Eastern Survey", periodiek van the American Council van het Institute of Pacific 
Ralations. Gedrukt.
1945-1947 1 omslag

233 Stukken inzake de feestbundel ter ere van de 80e verjaardag van prof. mr. Ph.S. van 
Ronkel.
1951 1 omslag
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III. PERIODE NA 1950

III. PERIODE NA 1950

234 Stukken betreffende de werkzaamheden van Van der Plas als expert voor de Food 
and Agricultural Administration van de Verenigde Naties in Saoedi-Arabië.
(1936) 1950-1952 1 pak

235 Briefwisseling met diverse VN-funktionarissen inzake een mogelijke aanstelling bij 
ontwikkelingsprojecten in Laos, Turkije en Pakistan.
1952-1953 1 omslag

236 Stukken betreffende de werkzaamheden van Van der Plas als lid van het Curatorium
van het Midden-Oosten Instituut in Amsterdam.
1952-1953 1 pak

237 Dokumenten nrs. 3-9 van de VN-UNESCO conferentie over de sociale aspekten van 
technische bijstand, gehouden in New York.
1953 1 pak

238 Stukken inzake de conferentie over technische bijstand gehouden in het Institute of
Social Studies in Den Haag en de daar door Van der Plas gehouden voordracht.
1953 1 omslag

239 Rapporten uitgebracht door Van der Plas aan de Food and Agricultural 
Administration van de Verenigde Naties over zijn verrichtingen in Gambia, met 
bijbehorende aantekeningen.
1954-1956 1 pak

240 Rapport opgesteld door Van der Plas over een sociaal-economisch onderzoek door 
hem verricht in Gambia in opdracht van de Food and Agricultural Administration 
van de Verenigde Naties. Drukproef en gedrukt exemplaar.
1956-1957 1 pak

241 Briefwisseling door Van der Plas vanuit Gambia gevoerd met diverse VN-
functionarissen.
1955-1956 1 omslag

242 Briefwisseling en aantekeningen betreffende het verloop van zijn diverse 
werkzaamheden in Gambia als expert voor technische bijstand.
1956-1972 1 omslag

243 Stukken inzake een eventuele opdracht aan Van der Plas tot het verrichten van 
werkzaamheden in Jordanië ten behoeve van een irrigatieproject aldaar onder 
auspiciën van de VN.
1955 1 omslag

244 Tekst van een voordracht gehouden door Van der Plas over een door hem begeleid 
ontwikkelingsproject in Chryssoupolis-Nestou in Griekenland, met desbetreffende 
correspondentie.
1958-1960 1 omslag

245 Kontakt-afdrukken van een fotoserie over het projekt in Chryssoupolis-Nestou.
z.d. 1 omslag
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246 Stukken opgemaakt en ontvangen door Van der Plas in het kader van zijn 
werkzaamheden in Laos in opdracht van de Organisatie voor Technische Bijstand 
van de VN.
1960-1961 1 pak

247 Rapporten van de in Bangkok gehouden VN-conferentie over de planning en 
uitvoering van ontwikkelingshulp. Stencil.
1961 1 omslag

248 Stukken inzake een in april 1971 te Gambia gehouden conferentie over Community 
Development en verdere stukken terzake.
1971-1973 1 pak

249 Diverse publicaties over ontwikkelingsprojecten.
z.d. en 1959 1 pak
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IV. AANWINST 2008

IV. AANWINST 2008

250 Map "Particuliere stukken. Besluiten etc. van den heer Ch. O. van der Plas".
(1936) 1950-1952

Diverse bij hem ingekomen gouvernementsbesluiten ten aanzien van zijn 
functievervulling, 1916, 1917, 1937
Tekst uitgesproken tijdens bijeenkomst t.g.v. huwelijk van prinses Juliana en prins 
Bernhard, 7 januari 1937
Stukken betreffende zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw, 1938, 1939
Stukken betreffende zijn benoeming tot lid van de Raad van Nederlands-Indië, 
resp benoeming tot en ontslag als lid van de Buitengewone Raad van Advies,1941, 
1942, 1949
Geleidebriefjes,1949-19450

251 Plakboek, krantenknipsels, geïllustreerde publicatie en foto's.
1942-1977

Foto's van de oprichtingsvergadering van de Verenigde Naties waarbij Ch. O. van 
der Plas aanwezig was als lid van de Nederlandse delegatie in de functie van plv. 
luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, 1945
"A pictorial record of the delegates tot the United Nations Conference on 
International Organization", 1945
Overicht van artikelen en foto's verschenen in de Nieuw-Zeelandse pers n.a.v. het 
bezoek van een Nederlandse delegatie in verband met de herdenking van de 
ontdekking van Nieuw-Zeeland door Abel Tasman, 1942
Krantenknipsels voornamelijk betreffende zijn werkzaamheden als 
ontwikkelingswerker in Gambia, 1957-1971
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Bijlagen

B I J L A G E N
Lijst van gebruikte afkortingen

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Directie

Afkorting Betekenis

AFNEI Allied Forces Netherlands-East Indies

AMACAB Allied Military Administration Civil Affairs Branch

ANETAN.V. Algemeen Nederlandsch-Indisch Persbureau

ATIS Allied Translator and Interpreter Section

BB Binnenlands Bestuur

BSO Bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten

CO-AMACAB Commanding Officer Allied Military Administration 
Civil Affairs Branch

FAO Food and Agricultural Organisation

FELO Far Eastern Liaison Office

HVK Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon

KL Koninklijke Landmacht

KPM Koninklijke Paketvaart Maatschappij

Lt-GG Luitenant Gouverneur-Generaal

NEFIS Netherlands Forces Intelligence Service

NICA Netherlands-Indies Civil Administration

NIGIS Netherlands-Indies Government Information Service

NINDICOM Nederlandsch-Indische Commissie voor Austra¬lië en 
Nieuw-Zeeland

NOVIB Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand

OBSO Onderbevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten

PARPINDO Partai Persatoean Indonesia

RAPWI Rescue of Allied Prisoners of War and Internees

RECOMBA Regeringscommissaris voor 
Bestuursaangelegenheden

RVD Regerings Voorlichtings Dienst

SEAC South-East Asia Command

SIBAR Serikat Indonesia Baroe

SWPA South-West Pacific Area

TBA Territoriaal Bestuursadviseur

TNI Tentara Nasional Indonesia

VN Verenigde Naties
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