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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 299 J.A. Jonkman

Archiefbloknummer:
C22186

Omvang:
582 inventarisnummer(s)2,70 meter

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

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

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Jonkman, J.A.

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Jan Anne Jonkman bekleedde diverse functies bij de rechtbank in Nederlands-Indië. Daarnaast 
hield hij zich met diverse activiteiten in de Indonesische maatschappij bezig. Na de verkiezingen 
van mei 1946 werd hij benoemd tot minister van Overzeesche Gebiedsdelen. Zijn grootste 
bekendheid kreeg Jonkman als minister gedurende de cruciale periode van de onderhandelingen 
inzake de onafhankelijkheid van Indonesië. J.A. Jonkman was voorts nog lid van de Tweede en 
Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Met ingang van 1 juli 1951 werd Jonkman benoemd
tot voorzitter van de Eerste Kamer. Naast zijn voorzitterschap van de Eerste kamer had Jonkman 
ook drie belangrijke nevenfuncties bekleed als voorzitter te weten; van de Garantiewetcommissie, 
van het Hoofdbestuur van de Vereniging voor Internationale Rechtsorde (V.I.R.O.) en van de 
Programmaraad van de Radio Nederland Wereldomroep.
Bij de indeling van de inventaris is een onderscheid aangebracht in stukken betreffende zijn 
persoonlijke leven en stukken betreffende zijn openbare leven. Het archief is zeer fragmentarisch 
maar is een bron van belangrijke aanvullende informatie voor de staatkundige geschiedenis van 
het Koninkrijk der Nederlanden en haar voormalige koloniën na de Tweede Wereldoorlog.
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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 299 J.A. Jonkman, nummer toegang 2.21.298, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Jonkman, 2.21.298, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Levensloop J.A. Jonkman

LEVENSLOOP J.A. JONKMAN
Jeugd, opleiding, studie

JEUGD, OPLEIDING, STUDIE
Jan Anne Jonkman werd op 13 september 1891 geboren in Utrecht uit het huwelijk van dr. 
Hendrikus Franciskus Jonkman, directeur van de rijks HBS aldaar, en Anna Margaretha Franciscus 
van Gorkum. Zijn grootvader, dr K.W. van Gorkum, was directeur van de kinacultuur en 
hoofdinspecteur van de cultures in Nederlands-Indië. Hij bezocht de openbare school en het 
stedelijk gymnasium in Utrecht, slaagde in 1910 voor zijn eindexamen en werd toegelaten voor de 
studie rechten aan de Utrechtsche Universiteit. In 1911 haalde hij zijn kandidaatsexamen 
rechtswetenschap. Hij volgde colleges aan de Universiteit van Toulouse van oktober 1913 tot mei 
1914 1 .

Het gevoel van patriottisme onder zijn mede-studenten in Toulouse had grote indruk op hem 
gemaakt. Het was in Toulouse dat Jonkman grote belangstelling kreeg voor Nederlands-Indië 2 .

In zijn studententijd had hij actief deelgenomen aan het studentenleven. In 1909-1910 was hij 
preafectus van de Utrechtsche Letterkundige Gymnasiasten Vereeniging en vervulde hij in 1910 bij 
de gelegenheid van het eerste lustrum van deze vereniging de hoofdrol bij de opvoering van 
Sophocles' Philoktetes 3 .

Hij werd in 1910 lid van het Utrechts Studenten Corps. In mei 1916 werd hij gekozen als rector van 
het corps en hield een indrukwekkende rectorale rede ter gelegenheid van de viering van de 
herdenking van het 280-jarig bestaan van de Utrechtse Hogeschool. In december 1916 trad hij af 
en werd benoemd tot honorair-senator.

Zijn belangstelling voor Nederlands-Indië groeide gestadig en dit bleek uit het feit dat hij in 1917 
mede-oprichter en eerste voorzitter werd van het Indonesisch Verbond voor Studerenden. Hij 
werd tevens lid van de eerste redactie van het verbondsorgaan, de "Hindia Poetra". Lid van dit 
verbond konden zijn Indonesiërs, Chinezen en Nederlanders, die zich in Nederland voorbereidden 
voor een Indische werkkring. Het Verbond stelde zich ten doel om de kennismaking, de omgang en
de samenwerking van zijn leden te bevorderen, zowel gedurende hun studie in Nederland als ook 
later in Nederlands-Indië. In het congresnummer van dit verbond, van 29 augustus 1918 schreef 
Jonkman: "De ethische koers heeft zijn hoogtepunt overschreden. Zijn bezorgdheid voor de 
belangen van de inlanders wordt overbodig, omdat de Indonesier eigen belangen behartigen gaat;
zijn voogdij loopt ten einde, waar de pupil meerderjarig staat te worden; zijn sentimentaliteit 
beledigt den inlander, die meent voor vriendschap groot genoeg te zijn. Een Indonesisch-nationale
politiek, doelende op de staatkundige en geestelijke onafhankelijkheid der indonesische volkeren 
wordt thans gevraagd en gehuldigd 4 ". Jonkman, die reeds in 1915 zijn rechtenstudie in Utrecht 
voltooid had, promoveerde op 11 juli 1918 in Leiden op een proefschrift getiteld "Indonesisch-
nationale grondslag op het onderwijs ten dienste der inlandsche bevolking". Op 24 juli 1918 werd 
hij als advocaat en procureur beëdigd voor de arrondisementsrechtbank te Utrecht. Hij legde 
vervolgens op 24 januari 1919 in Leiden, met goed gevolg het aanvullend faculteitsexamen af voor 
de rechterlijke macht in Nederlands-Indië.

1 Algemeen Rijksarchief (ARA), Tweede Afdeling, Archief Jonkman, inv. nr. 1.
2 Charite ,Biografisch Woordenboek, pag. 280-282
3 ARA, Tweede Afdeling, Archief Jonkman, inv. nr. 1.
4 "Mr.J.A. Jonkman 75 jaar", Nieuwe Rotterdamse Courant, 10 september 1966.
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Nederlands-Indië (1919-1945)

NEDERLANDS-INDIË (1919-1945)
In 1919 begon zijn Indische carrière. Bij besluit van de minister van Koloniën van 23 mei 1919, nr. 36,
werd Jonkman ter beschikking gesteld van de gouverneur-generaal om te worden geplaatst in 
rechterlijke betrekkingen. Van 1919 tot 1927 bekleedde hij diverse functies bij de rechtbank in 
Nederlands-Indië. Daarnaast hield hij zich met diverse activiteiten in de Indonesische 
maatschappij bezig zoals:

– tijdelijk buitengewoon voorzitter van de Landraad te Tebing Tinggi (Deli) in 1920.
– tijdelijk buitengewoon voorzitter van de Landraad te Medan in 1921.
– lid, tevens secretaris, van de Commissie voor de herziening van het strafprocesrecht in 

1928.
– lid van de Commissie om het ontwerp van een algemene verordening tot uitvoering van art

33 der Indische Staatsregeling voor te bereiden in 1929.
– lid der afdeling Rechtswetenschap van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van 

Kunsten en Wetenschappen in 1929 5.

Ook in Indonesië bleef Jonkman zich actief bezighouden met het Indische vraagstuk. Van 1927 tot 
1939 was hij lid van de Volksraad. In 1939 werd hij voorzitter. De Volksraad was het college van 
vertegenwoordigers van de Indische bevolking, in 1916 ingesteld, om aan de Indiërs gelegenheid te
geven om de belangen van hun land zelf te behartigen.

Jonkman bewees in de Volksraad een aanhanger te zijn van een vrijzinnige koloniale politiek, 
welke steunde op een krachtige welbewuste gezaghandhaving, terwijl hij meer versterking van de 
kwaliteit van de medezeggendschap van de Volksraad dan uitbreiding van de bevoegdheden van 
het college voorstond 6 .

Jonkman was in 1930 mede-oprichter van de Vereniging tot Bevordering van de Maatschappelijke 
en Staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië, die het blad "De Stuw" uitgaf. Lid van deze 
vereniging waren enkele intellectuelen en ambtenaren. De beginselverklaring van deze vereniging 
luidde: "De vereniging wil beproeven aaneensluiting en samenwerking tot stand te brengen tussen
de Nederlanders hier te lande, die overtuigd zijn, dat het hun plicht als Nederlander is mede te 
werken aan de uitvoering van Nederland's koloniale taak, welke voltooid zal zijn, wanneer een 
Indisch Gemenebest in de rij der zelfstandige volken een eigen plaats inneemt, in staat en bereid 
ook aan de internationale verplichtingen te voldoen en recht en belang ook van niet inheemsche 
ingezetenen te erkennen en te beschermen. Zij streeft er naar, dat Nederland en dat Gemenebest 
blijvende banden zullen onderhouden" 7 .

Eind februari 1941, vanaf de oprichting, was Jonkman voorzitter van het hoofdcomité van de 
Verenigde Prins Bernhard- en Spitfire Fonds en alsmede het 8 December Fonds, die ten doel 
hadden ten dienste van de oorlogvoering gelden in te zamelen en naar Londen over te maken. De 
laatste vergadering van de Volksraad vond plaats op 6 maart 1942. Kort daarop werd Jonkman 
door de Japanners gevangen genomen en te Bandoeng geïnterneerd. De gevangenschap duurde 
van 26 maart 1942 tot augustus 1945 8 .

Minister van Overzeese Gebiedsdelen

MINISTER VAN OVERZEESE GEBIEDSDELEN
Op 23 december 1945 arriveerde Jonkman als Indisch verlofganger met Europees verlof in 
Nederland 9 . Door de naoorlogse gebeurtenissen in Indonesië werd hij als Volksraadvoorzitter en 
Indonesiëkenner onmiddellijk betrokken bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van 

5 ARA, Tweede Afdeling, Archief Jonkman, inv. nr. 1.
6 ARA, Tweede Afdeling, Archief Jonkman inv. nr. 1
7 ARA, Tweede Afdeling, Archief Jonkman, inv.nr. 10.
8 ARA, Tweede Afdeling, Archief Jonkman, inv. nr. 1.
9 Jonkman. Nederland en Indonesië beide vrij, pag. 27.
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Overzeesche gebiedsdelen. Door minister Beel werd Jonkman verzocht om minister van 
Overzeesche Gebiedsdelen te worden na de verkiezingen van mei 1946. Op 3 juli 1946 werd hij op 
Soestdijk beëdigd 10 . Kort daarop trad hij toe tot de Partij van de Arbeid. Zijn grootste bekendheid 
kreeg Jonkman als minister gedurende de cruciale periode van de onderhandelingen inzake de 
onafhankelijkheid van Indonesië.

Lid en Voorzitter van de Eerste Kamer (1948-1966)

LID EN VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER (1948-1966)
Op 8 juli 1948 werd Jonkman tot Kamerlid verkozen, voor de Partij van de Arbeid. Op 27 juli volgde 
in de Eerste Kamer zijn beëdiging en en werd hij aangewezen als woordvoerder in zaken van 
Indonesische politiek. Hij werd door de regering benoemd zowel in de Commissie van Negen als in 
de Nederlandse Vertegenwoordiging op de West-Indische Conferenties, de Ronde Tafel 
Conferenties van vertegenwoordigers van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. De 
Commissie van Negen was samengesteld uit negen politici, leden van de Eerste en Tweede Kamer, 
die als taak hadden het voorbereiden en het deelnemen aan de Ronde Tafel Conferentie met 
vertegenwoordigers van Indonesië die in 1949 plaatsvond ter bespreking in het bijzonder van de 
inrichting van de Nederlands- Indonesische Unie. Ook bij verdergaande staatkundige 
hervormingen ten behoeve van Suriname en van de Nederlandse Antillen trad Jonkman als 
woordvoerder van de fractie op. Hij was lid van de Staatscommissie in 1947 ingesteld om na te 
gaan welke artikelen van de grondwet gewijzigd dienden te worden om de noodzakelijk geachte 
hervormingen grondwettelijk door te kunnen voeren in verband met de autonomie van de 
overzeese gebiedsdelen. Hij maakte ook deel uit van de Staatscommissie, die van 1950 tot 1954 
belast was met de herziening van de grondwet van het Koninkrijk om deze aan te passen aan de 
nieuwe rechtsorde.

Met ingang van 1 juli 1951 werd Jonkman benoemd tot voorzitter van de Eerste Kamer. Gedurende 
de vijftien jaren van zijn voorzitterschap is Jonkman tevens voorzitter geweest van diverse vaste 
commissies uit de Eerste Kamer, die belast waren met de buitenlandse politiek en 
aangelegenheden aangaande de vroegere Nederlandse overzeese gebiedsdelen. De benaming van
deze commissies werd telkens aan de veranderde verhoudingen tussen Nederland en de vroegere 
koloniën aangepast:

– Indonesië:
– Vaste Commissie voor Uniezaken (1951-1954)
– Vaste Commissie voor Indonesische Zaken (1954-1957)
– Vaste Commissie voor Buitenlandse Politiek (1958-1966)

– Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederlands Nieuw-Guinea:
– Vaste Commissie voor Overzeesche Rijksdelen (1952-1957)
– Vaste Commissie voor Zaken Overzee (1957-1959)

– Suriname en de Nederlandse Antillen:
– Vaste Commissie voor Betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen (1959-

1966)
– Nieuw-Guinea:

– Vaste Commissie voor Nederlandse Nieuw-Guinea (1959-1962)
– Vaste Commissie voor Overgangszaken Nieuw-Guinea (1962-1963)
11

Naast zijn voorzitterschap van de Eerste kamer had Jonkman ook drie belangrijke nevenfuncties 
bekleed als voorzitter te weten; van de Garantiewetcommissie, van het Hoofdbestuur van de 
Vereniging voor Internationale Rechtsorde (V.I.R.O.) en van de Programmaraad van de Radio 
Nederland Wereldomroep.

10 Jonkman, Nederland en Indonesië, pag. 36
11 Jonkman, Indonesië en Nederland, pag 153, 203-204 , ARA, Tweede Afdeling, Archief Jonkman, inv. nr. 168.
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Op 11 mei 1950 werd door de koningin de "Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië" 
goedgekeurd 12 . Voor Jonkman lagen Eerste Kamer en Garantiewetcommissie in het verlengde van
zijn Indische loopbaan als politiek geinteresseerde rechterlijk ambtenaar 13 .

De V.I.R.O., Nederlands Lid van de "World Federation of United Nations Associations, had als doel: 
op de grondslag van een internationale rechtsorde vrede en veiligheid te bevorderen, daartoe de 
rechtsgrondslag van de Verenigde Naties te versterken, en belangstelling te wekken voor 
vraagstukken van internationale staatkunde 14 . Het voorzitterschap van de V.I.R.O. had Jonkman 
bekleed van 1949 tot 1952. Daarna was hij tot 1966 lid van het hoofdbestuur 15 .

In 1950 werd Jonkman benoemd tot lid van de Programmaraad van Radio Nederland 
Wereldomroep. In 1959 werd hij zelfs voorzitter van de Programmaraad, welke functie hij tot 1966 
bekleedde.

Jonkman beschouwde de V.I.R.O en de Wereldomroep als instrumenten bij de Nederlandse 
omschakeling van koloniale naar internationale werkzaamheid 16 .

Uit zijn functie als voorzitter van de Eerste Kamer vloeiden ook activiteiten voort als 
voorzitterschappen van comite's. Op 4 februari 1963 werd Jonkman door de minister-president 
namens de Ministerraad uitgenodigd het voorzitterschap van het Comité Nationaal Monument 
Koningin Wilhelmina op zich te nemen. Het comité werd opgericht teneinde te onderzoeken op 
welke wijze verschillende plannen tot de oprichting van een nationaal monument gecoördineerd 
konden worden 17 . Op uitnodiging van prinses Beatrix nam Jonkman als voorzitter van de Eerste 
Kamer zitting in het Comité Nationale Herdenking 1813-1963. De herrijzenis van de Nederlandse 
staat in 1813 werd in 1963 herdacht. Als nationale herdenkingsdag werd 30 november gekozen. De 
herdenking strekte zich uit over het tijdvak 30 april 1963 - 30 maart 1964. Uit het Comité Nationale 
Herdenking werd een Algemeen Werkcomité gevormd waaronder contactgroepen werden 
ingesteld voor de verschillende terreinen van activiteiten. De nadruk werd gelegd op de plaats en 
taak van het Koninkrijk der Nederlanden in de wereld 18 .

Jonkman was in 1952 lid geweest van het Werkcomité van de tentoonstelling " De geschiedenis 
van de Staten-Generaal",gehouden in het Gemeentemuseum van 's-Gravenhage van 29 mei tot en
met 13 september 1952 19 .

Op 9 januari 1464 kwam de Staten-Generaal voor het eerst te Brugge bijeen. Dit werd op 9 januari 
1964 herdacht. Uit de beide Kamers van de Staten-Generaal werden commissies samengesteld, ter
voorbereiding van de herdenking. De "Verenigde commissie 500 jaar Staten-Generaal" van de 
beide Kamers werd voortgezeten door Jonkman 20 .

Zo was Jonkman in 1965 ook voorzitter van de Stichting Nationaal Comité Huwelijksgeschenk 
Prinses Beatrix en Claus von Amsberg 21 .

In september 1966 nam Jonkman afscheid als voorzitter van de Eerste Kamer. Hij ontving 
gedurende zijn carrière diverse Koninklijke Onderscheidingen.

– 1940 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
– 1948 Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

12 Jonkman, Nederland en Indonesië, pag 191, ARA, Archief Jonkman, inv. nr. 401-102-103.
13 Jonkman, Nederland en Indonesië, pag 193
14 Jonkman, Nederland en Indonesië, pag 197.
15 Jonkman, Nederland en Indonesië, pag. 200
16 Jonkman, Nederland en Indonesië, pag 200, ARA, Tweede Afdeling, Archief Jonkman, inv.nr. 372.
17 Jonkman, Nederland en Indonesië, 262.
18 Jonkman, Nederland en Indonesië, pag. 261, 267. , ARA, Archief Jonkman, Tweede Afdeling inv. nr. 417.
19 Jonkman, Nederland en Indonsië, pag. 262.
20 Jonkman, Nederland en Indonesië, pag. 262. , ARA, Tweede Afdeling, Archief Jonkman, inv. nr. 426.
21 Jonkman, Nederland en Indonesië, pag. 272. , ARA, Tweede Afdeling Archief Jonkman, inv. nr. 443.



2.21.298 Jonkman 11

– 1953 Grootkruis der Orde van Leopold II van België.
– 1955 Commandeur met het Grootkruis in de Orde van de Poolster van Zweden.
– 1961 Grootofficier in de orde van Oranje-Nassau.
– 1964 Commandeur in de orde van de Nederlandse Leeuw.
– 1966 Grootkruis in de orde van de Nederlandse Leeuw 22 .

Jonkman schreef memoires die in twee delen gepubliceerd werden: " Het Oude Nederlands-Indië " 
en "Nederland en Indonesië Beide Vrij".

Hij overleed in Den Haag op 27 juni 1976 op de leeftijd van 84 jaar. Hij was gehuwd met J.L.M. de 
Bruïne. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren, drie zonen en één dochter 23 .

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
In 1975 werd het archief door Jonkman aan het Algemeen Rijksarchief geschonken. De eigenlijke 
overdracht geschiedde in 1977 na zijn overlijden.

Schenking (van een niet overheidsarchief)

22 ARA, Archief Jonkman, inv. nr. 10.
23 "Oud Indië-Minister Jonkman overleden" het Parool, 1 juli 1976.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Het archief loopt over de periode 1910 -1976 en heeft een omvang van 4 strekkende meter.

Het archief is zeer fragmentarisch maar is een bron van belangrijke aanvullende informatie voor de
staatkundige geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden en haar voormalige koloniën na de 
Tweede Wereldoorlog.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
De voor vernietiging vatbare stukken zijn voornamelijk doublures en handelingen van de Staten-
Generaal.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Het archief is ongeschoond aangetroffen. Bij de overdracht van het archief is een voorlopige lijst 
vervaardigd van onderwerpen die aan de orde komen in het archief. Deze lijst wekt in de eerste 
instantie de indruk alsof de stukken betreffende die verschillende onderwerpen ook 
onderwerpsgewijs gebundeld zijn. Daarom is de eerste opzet bij het bewerken geweest het archief 
in zijn geheel door te nemen, te schonen en vervolgens te trachten de stukken op onderwerp, 
volgens bovenvermelde lijst, te selecteren en te besschrijven teneinde een eventuele aanwezige 
ordening niet te verstoren. Bij het doornemen van de papieren bleek dat de stukken betreffende 
de diverse onderwerpen zich verspreid bevonden in het archief. Ook een chronologische ordening 
ontbrak.

De uiteenlopende functies en activiteiten van Jonkman waren aanleiding om het archief te 
ordenen naar functie. Dat wil zeggen dat bij het onderbrengen van de stukken steeds de vraag 
gesteld werd vanuit welke functie of activiteit hij de stukken had opgemaakt of gekregen. Hierbij is
Jonkman ons tegemoet gekomen doordat hij namelijk vaak zijn inkomende en uitgaande stukken 
van paraaf en datering voorzag. Doordat het archief voornamelijk uit losse stukken bestaat zijn er 
bepaalde gevallen waar niet duidelijk is gebleken in welke hoedanigheid hij een bepaald stuk 
ontvangen of opgemaakt had. Aan de hand van de datering en of de inhoud van het stuk kon in 
sommige gevallen nog bepaald worden onder welke functie dat stuk het beste ondergebracht kon 
worden. Dit is op zich een arbitraire handelswijze waardoor men in bepaalde rubrieken stukken 
zou kunnen aantreffen, die misschien ook in een ander rubriek geplaatst kunnen worden. Stukken 
waarvan er geen enkele relatie met de functie en de activiteiten van Jonkman te onderkennen was 
zijn opgenomen in een aparte afdeling.

Bij de indeling van de inventaris is een onderscheid aangebracht in stukken betreffende zijn 
persoonlijke leven en stukken betreffende zijn openbare leven. In de afdeling stukken betreffende 
zijn persoonlijk leven zijn ondergebracht alle stukken, die betrekking hebben op de persoon 
Jonkman, dus die hij niet uit hoofde van een bepaalde functie ontvangen of opgemaakt heeft. In 
de afdeling stukken betreffende zijn openbare leven zijn stukken opgenomen, die hij qualitate qua 
zijn functies en activiteiten ontvangen of opgemaakt heeft. De stukken betreffende zijn openbare 
leven zijn weer onderverdeeld in hoofdactiviteiten en nevenactiviteiten. Deze laatste vloeiden 
voornamelijk voort uit zijn functie van voorzitter van de Eerste Kamer. Van elke functie of activiteit 
is een rubriek gevormd. Binnen de rubrieken is gekozen voor een chronologische rangschikking 
van de stukken.
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De rubrieken zijn zo mogelijk biografisch gerangschikt, dat wil zeggen aan de hand van de 
archiefindeling min of meer zijn loopbaan te herkennen is. Opgemerkt moet worden dat Jonkman 
in Nederlands-Indië een belangrijke loopbaan heeft gehad bij de rechtbank, maar stukken uit deze 
periode zijn in dit archief niet aangetroffen.

Tegelijkertijd met het beschrijven van de stukken is zowel een lijst bijgehouden van voor 
vernietiging vatbare stukken als ook een lijst van in het archief voorkomend 
documentatiemateriaal. Het documentatiemateriaal is in deze inventaris opgenomen omdat zij 
betrekking heeft op de functies en activiteiten van Jonkman.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Overzicht van geraadpleegde bronnen

OVERZICHT VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN
Charite J. e.a., Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 1, 's-Gravenhage 1979.Jonkman J.A., Het 
oude Nederlands-Indië, Assen 1971. Jonkman J.A., Nederland en Indonesië beide vrij, Assen 1977.'Mr. J.A. 
Jonkman 75 jaar' artikel uit de Nieuwe Rotterdamse Courant, 10 september 1966.'Jonkman, van nature
steeds aan de linkerkant', artikel uit N.R.C. Handelsblad, 30 juni 1976.'Oud Indië-Minister Jonkman 
overleden', artikel uit het Parool, 1 juli 1976.



2.21.298 Jonkman 15

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 STUKKEN BETREFFENDE ZIJN PERSOONLIJK LEVEN (1910-1976)

I STUKKEN BETREFFENDE ZIJN PERSOONLIJK LEVEN (1910-1976)

1 Programma van het eind-examen aan het stedelijk Gymnasium te Utrecht.
1910 1 stuk

2 Programmaboekje van de opvoering van "Sophokles Philoktetes Tragoedie" in 
versmaat, door de Utrechtse Letterkundige gymnasiasten vereeniging van het 
Stedelijk Gymnasium op 30 maart 1910. Gedrukt.
1910 1 stuk

3 Lijst van leden van het Utrechts Studentencorps.
1910 1 stuk

4 Programmaboekje van de opvoering van Sylvia, ballet Pantomime van Leo Delibes, 
ter herdenking van het negentigjarig bestaan van het Utrechts Studenten Concert. 
Gedrukt.
1913 1 deel

5 Stukken betreffende een bijeenkomst van de Algemeene Debating Club van het 
Utrechts Studentencorps.
1916 3 stukken

6 Teksten van redes van Jonkman als aantredend rector van het Utrechts 
studentencorps. Gedrukt.
1916 2 stukken

7 "Vox Studiosorum", Utrechts Studentenweekblad, april 1916, nummer 10 houdende 
verslag van een lezing van Jonkman gehouden voor de Algemeene Debatingclub 
alsmede het lustrum nummer van het Utrechts Studenten Weekblad "Vox 
Studiosorum", juni 1916, houdende rede van Jonkman, Gedrukt.
1916 2 stukken

8 Kranteknipsels uit de studententijd van Jonkman.
1917 1 omslag

9 "Het Indonesisch Verbond in de lijst der tijden," arttikel geschreven door Jonkman, 
overgenomen uit Hindia Poetra, congresnummer van het Indonesisch Verbond van 
Studerenden van 29 augustus 1918. Afschrift.
1916 1 stuk

10 "Indonesische nationale grondslag van het onderwijs ten dienste der inlandsche 
bevolking', proefschrift van Jonkman, Gedrukt.
1918 1 deel

11 Stukken betreffende de viering van de promotie van Jonkman.
1918 4 stukken

12 Het congresnummer van "Hindia Poetra", orgaan van het Indonesisch Verbond van 
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Studerenden, augustus 1918 alsmede nummer 2, 3, 5, 7, 8, 1919 houdende bijdragen
van Jonkman. Gedrukt.
1918-1919 6 stukken

13 Groepsfoto waarop Jonkman voorkomt.
1919 1 stuk

14 Geillustreerd programma en tekstboekje van een buitengewone Javaansche 
Kunstavond op 31 januari 1919 van de Indonesische Kunstkring "Langen Driyo". 
Gedrukt.
1919 1 deel

15 Circulaire betreffende de oprichting van een orgaan voor de Vereniging tot 
Bevordering van de Maatschappelijke Staatkundige Ontwikkeling van Nederlands-
Indië. Afdruk.
1930 1 stuk

16 Verslagen van bijeenkomsten van de Rotary club Makassar.
1936-1938 1 omslag

17 Stukken betreffende de zaak Margandant, oud-civiel-gezaghebber op Celebes, 
beschuldigd van verduistering van gelden uit 's Lands kas.
1937-1967 1 omslag

18 Fragmenten uit brieven vermoedelijk opgesteld door H. J. van Mook, 
overgeschreven door Jonkman.
1938-1939 1 omslag

19 Kranteknipsels betreffende het voormalig verzet.
1945-1965 1 omslag

20 Knipsels en foto's betreffende de Tweede Wereldoorlog.
1944-1945 1 omslag

21 Ingekomen brief van Aart aan Hein, wiens vader minister is, inzake de wens een 
spoedige terugkeer van de ex-krijgsgevangene naar Nederland.
1946 1 stuk

22 Ingekomen brief van dr. ir. J.A.Ringers houdende aanbieding van publicaties van J. 
Tijssen, oogarts, die in Nederlands-Indië werkzaam is geweest. Met bijlage.
1946 3 stukken

23 Minuut van uitgaande brief aan de senatus veteranorum betreffende de bijdrage 
van Jonkman aan de viering van de dies natalis van het Utrechts Studentencorps, 
alsmede een ingekomen brief van de senatus veteranorum, waarin deze zijn 
verontschuldiging aanbiedt voor het niet beantwoorden van de brief van Jonkman.
1947-1948 2 stukken

24 Stukken betreffende de toekenning van koninklijke onderscheidingen aan 
Jonkman.
1948-1966 1 omslag

25 "Nederland en Oranje", aantekeningen van Jonkman gemaakt ter publicatie in het 
juli-augustus nummer 1954 van "II Ponte". Gestencild.
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1954 1 stuk

26 Stukken betreffende een bijdrage van Jonkman aan de "Goede Wil", een uitgave 
van de Jongeren der Beneluxlanden.
1954 1 omslag

27 "Het antwoord van mr. J.A. Jonkman", artikel in het nieuwjaarsnummer van de 
Pedagogische Post, schoolblad van de Rooms Katholieke School te Den Haag, 
betreffende de verhouding tussen de oudere generatie en jongere generatie. 
Gestenecild.
1957 1 deel

28 Stukken betreffende de lustrumviering en de reünie van oud1eden van de 
Volksraad.
1958-1973 1 omslag

29 Stukken betreffende de overdracht van het archief van Jonkman aan het Algemeen 
Rijksarchief te Den Haag.
1961-1975 1 omslag

30 Tekst van de voordracht van mr. H. van Riel gehouden tijdens de conferentie van de 
Organisatie van Studenten in de Geschiedenis in Nederland. Gestencild.
1962 1 stuk

31 Stukken betreffende de reunies van leden van het Utrechts Studentencorps.
1963-1976 1 omslag

32 Voordracht van Mr. J.M.Th. Cals over het thema van de sociale democratie, 
uitgesproken ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Juridisch Dispuut 
Contardo Ferrini" te Nijmegen alsmede een openingsrede voor de St. Jacobskring in 
de Rolzaal te Den Haag. Gestencild.
1964 2 stukken

33 Ingekomen brieven van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven houdende 
dankbetuiging voor de gelukwensing van Jonkman bij de gelegenheid van hun 
verloving en huwelijk.
1965 2 stukken

34 Ingekomen stukken betreffende de promotie tot doctor honoris causa van dr. 
Soetardjo Kartohadikoesoemo.
1965-1967 2 stukken
In het Indonesisch.

35 Stukken betreffende de medewerking van Jonkman aan een programmaserie van 
de VARA over het Nederlands-Indonesisch conflict.
1966 1 omslag

36 Stukken betreffende de publicatie van de memoires van Jonkman.
1966-1971 1 omslag

37 Stukken betreffende de vorming en opleiding van politie ambtenaren van 
Rotterdam.
1966-1971 1 omslag
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38 Briefwisseling met diverse personen.
1966-1975 1 omslag
Met staat.

39 Stukken betreffende een bijdrage van Jonkman aan, het instructieprogramma voor 
de jongelui, die als host, resp. als hostess optreden op de wereldtentoonstelling in 
Montreal in 1967.
1967 1 omslag

40 Stukken betreffende lezingen gehouden door Jonkman over het Huis van Oranje en 
de plaats van het Koninklijk Huis in de Nederlandse samenleving,
1967-1968 1 omslag

41 Correspondentie met de ab actis van het Utrechts Studentencorps betreffende het 
uitlenen van een aantal nummers van de Vox Studiosorum uit het Corpsmuseum.
1968 3 stukken

42 Stukken betreffende adviezen van Jonkman verstrekt aan mevrouw Scholten over 
de "Stuw" ten behoeve van haar doctoraal scriptie.
1968-1971 1 omslag

43 Tekst van een rede, uitgesproken door mr. J.A. Burger, eerste Nederlandse 
voorzitter van het Raadgevend Benelux Parlement, tijdens de lunchbijeenkomst van
het Comité Benelux, afdeling 's-Gavenhage, ter gelegenheid van de viering van 25 
jaar Benelux Douane Accoord, alsmede een lijst van deelnemers. Gestencild.
1969 2 stukken

44 Teksten van redevoeringen van mr. H. van Riel. Met aantekeningen.
1969-1973 1 omslag

45 Ingekomen lijst van namen van Indonesische juristen van de Stichting 
Rechtswetenschappelijke Samenwerking Nederland-Indonesië te Leiden, met 
begeleidende brief aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, alsmede een 
adreslijst van Indonesische juristen.
1970 4 stukken

46 Tekening van Jonkman gemaakt door P. Bast ter gelegenheid van zijn tachtigste 
verjaardag.
1971 1 stuk

47 Ingekomen overzicht van projektgroepen van de Stichting Studiegroep Modern 
Indonesië.
1971-1972 2 stukken

48 Ingekomen stukken betreffende een verzoek van de cultureel attaché van de 
ambassade van Indonesië in Den Haag om toezending van gegevens betreffende de
historie van het gewezen volksraadgebouw in Djakarta, waarbij de medewerking 
van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde is ingeroepen.
1972 3 stukken

49 "Faits et Gestes", ingekomen nota van de griffier en medewerkers van de Eerste en 
Tweede Kamer, betreffende de berichtgeving in de Kamers. Gestenecild.
1973 1 deel
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50 Stukken betreffende M.M. Lachinsky, initiatiefnemer en oprichter van de Prins 
Bernhard en Spitfire Fondsen in Indië.
1973-1975 1 omslag

51 Stukken betreffende het manuscript over het kabinet Schermerhorn-Drees van 
prof. mr. F.J.F.M. Duynstee van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis ter 
beoordeling aangeboden aan Jonkman.
1976 1 omslag

52 Lijst van publicaties, voordrachten en interviews van Jonkman. Afschrift.
z.j 1 stuk

53 Staat van dienst van Jonkman.
z.j 1 stuk

54 Fragmenten, vermoedelijk uit de memoires van Jonkman
z.d 2 stukken

55 Ingekomen artikel betreffende de bevoegheden van de gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië, alsmede citaten van verschillende auteurs, betreffende openbare
macht.
z.j 2 stukken

56 Persoonlijke notities van Jonkman betreffende de Suriname en de Nederlandse 
Antillen.
z.j 1 omslag

57 Foto met onderschrift " van de burgemeester van Utrecht ter herinnering aan de 
bevrijdingsdag. Gedrukt.
z.d 1 stuk
Met onderschrift in het Engels en het Nederlands.

58 "Het allerlaatste nieuws van Hitler en zijn bende", pamflet.
z.d 1 stuk

59 Tekst van een gedicht gevonden op 't lijk van een Amerikaanse soldaat, publicatie 
van St.Lauren, Rotterdam. Gedrukt.
z.d 1 stuk
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II STUKKEN BETREFFENDE ZIJN OPENBAAR LEVEN (1918- 1966)

II STUKKEN BETREFFENDE ZIJN OPENBAAR LEVEN (1918- 1966)
A Hoofdaktiviteiten:

A HOOFDAKTIVITEITEN:
1 Lidmaatschap en voorzitterschap van de Volksraad (1927-1942).

1 LIDMAATSCHAP EN VOORZITTERSCHAP VAN DE VOLKSRAAD (1927-1942).

60 Volksraad jaarboekje betrekking hebbende op het zittingsjaar 1927-1928. Gedrukt.
1928 1 deel

61 Kranteknipeels uit de periode van zijn voorzitterschap van de Volksraad.
1939-1942 1 omslag

62 Handelingen van de Volksraad met teksten van redevoeringen van J.A. Jonkman als 
voorzitter.
1940 1 stuk

63 Verslag van een lezing van Jonkman, gehouden voor de Bataviaasche 
Volksuniversiteit op 1 oktober 1940, gepubliceerd in de Koloniale Studiën, nummer 
5, 1940. Overdruk.
1940 1 stuk

64 "The thruth about the Indonesian Republic" geschrift van dr. William F. de Bruyn, 
oud-lid van de Volksraad.
z.d 1 stuk

2 Ministerschap van overzeese gebiedsdelen (1945) 1946-1948.

2 MINISTERSCHAP VAN OVERZEESE GEBIEDSDELEN (1945) 1946-1948.

65 Nota aan de luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië geschreven door 
Alex Stolls betreffende de wederopbouw van Java. Doorslag.
1945 1 stuk

66 Brochure betreffende de politieke situatie op Java tegen de achtergrond van de 
heersende politieke opvattingen over Indonesië in Nederland. Concept.
1945 1 stuk

67 Ingekomen nota van Prof. van Wulfften Palthe betreffende de beschouwingen over 
de ontstane situatie in Indonesië.
1945 2 stukken
In het Engels en het Nederlands.

68 Circulaires van het zendingsconsulaat over de politieke gebeurtenissen te Batavia.
1945-1948 1 omslag

69 Briefwisseling met diverse personen.
1946-1948 1 omslag
Met staat.

70 Persoonlijke notities, vermoedelijk ten tijde van zijn ministerschap gemaakt.
1946-1948 1 omslag

71 Kranteknipsels uit de periode van zijn ministerschap.
1946-1948 1 omslag
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72 Ingekomen brief van de "Eenheidsgroep" houdende het verzoek om de Volksraad 
weer in te stellen. Afschrift.
1946 1 stuk

73 Ingekomen rapport van D. A. ten Haaft, zendeling-leraar van de Utrechtse 
zendingsvereniging, betreffende de anti-vreemdelingenstemming op Noord-
Nieuw-Guinea, voornamelijk op de Schouten Eilanden. Met citaten uit het rapport.
1946 2 stukken

74 Ingekomen beschouwingen over de staatkundige toekomst van Nederlands-Indië 
van de studieclub onder leiding van J. Verkuyl, die in het Barosskamp te Tjimahi 
bijeenkwam gedurende de laatste maanden van de Japanse bezetting, met 
toelichting. Gestencild.
1946 2 stukken

75 "In gevangenschap bij de Repoeblik Indonesia" indrukken opgedaan gedurende 
mijn verblijf in het Jogjaschc kamp", rapport van A. Jonkers aan de waarnemend 
directeur van het Binnenlands Bestuur, Afschrift.
1946 1 stuk

76 "Indonesië", ingekomen artikel van S. Rogowitsj, uit het Russisch vertaald.
1946 1 stuk

77 Nieuwsbrieven van de Nieuwsdienst Radiokamer Sportclub in Bangkok. Gestencild.
1946 1 omslag

78 Ingekomen nota betreffende de te nemen maatregelen ten aanzien van het 
ambtenarencorps bij de totstandkoming van de staatkundige wijzigingen. Met 
geleidebrief van de lt. gouverneur-generaal van Nederlands-Indië aan Jonkman. 
Afschrift.
1946 2 stukken

79 Stukken betreffende de instelling van de Commissie-Generaal voor Nederlands-
Indië.
1946 1 omslag

80 Briefwisseling tussen Hirschfeld en Logemann, minister van Overzeese 
Gebiedsdelen, betreffende de benoeming van Hirschfeld tot voorzitter van de Raad 
van Herstel van Nederlands-Indië. Afschriften.
1946 4 stukken

81 "Het financieel en economisch herstel van Nederiands-Indië", ingekomen nota van 
Hirschfeld. Doorslag.
1946 1 stuk

82 Weekoverzicht van de Regeringsvoorlichtingsdienst, afdeling Overzeese 
Gebiedsdelen.
1946 2 stukken

83 Vertrouwelijke notities van Jonkman over het regerings beleid ten aanzien van 
Indonesië. Gestencild.
1946 1 stuk
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84 Stukken betreffende de reorganisatie van het ministerie van Overzeese 
Gebiedsdelen.
1940-1947 1 omslag

85 Aantekeningen van Jonkman betreffende de staatsrechtelijke situatie van Indonesië
ter behandeling in de Ministerraad.
1946-1948 3 stukken

86 Fragmenten van redevoeringen van H.J. van Mook. Doorslagen.
1946 2 stukken
Vermoedelijk opgeschreven door Jonkman.

87 Teksten van radioredes en een redevoering gehouden in de Willemskerk te Batavia.
1946-1948 1 omslag

88 Overwegingen betreffende de instelling van de Commissie-Generaal voortgebracht 
door Jonkman in de Ministerraad op 19 juni 1947.
1947 1 stuk

89 Rapport van W.T.H. Laret betreffende vestigingsmogelijkheden in Suriname voor 
Nederlanders, voornamelijk werkzaam in de landbouw en de industrie, opgesteld in
opdracht van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen. Met geleidebrief.
1947 2 stukken

90 Koninklijk besluit van 16 april 1947, no 10 houdende vaststelling van de voorlopige 
financiële en economische instructie voor de Commissie-Generaal voor 
Nederlands-Indië, alsmede het ontwerp van het Koninklijk besluit met toelichting. 
Afschriften.
1947 3 stukken

91 Ontwerpnota betreffende de behartiging van de Nederlandse belangen in de 
betrekkingen met de overzeesche gebiedsdelen. Met geleidebrief aangeboden aan 
minister-president Beel.
1947 2 stukken

92 "De vorming van federale financieel-economische organen in Indonesië", nota van 
E de Vries ter kennisgeving aangeboden aan de minister-president en aan de 
minister van Overzeese Gebiedsdelen. Doorslag.
1947 1 stuk

93 "Indrukken uit Oost-Indië", reisverslag van een Nederlander in Oost-Indië. Met 
aanbevelingsbrief van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid, afdeling 
Amsterdam. Afschrift.
1947 2 stukken

94 Ingekomen brief van Thornstra, bestuurslid van de vereniging Het Groote 
Nederland Actie ter bevordering van Nederlandsche Volkshuisvestingen in Nieuw-
Guinea houdende een uiteenzetting van zijn denkbeelden over de toekomst van 
Nederland en Indonesië. Met bijlage.
1947 2 stukken

95 "Beperkte Grondwetsherziening", ingekomen nota van de afdeling Voorbereiding 
Staatkundige Hervorming (V.S.H.) van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen. 
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Met bijlage.
1947 2 stukken

96 Schematische opstelling van inzichten en voorstellen inzake de Indonesische 
politiek van Nederland op schrift gesteld door Schermerhorn.
1947 2 stukken

97 "Het gewapend conflict in Indonesië", een verklaring en een oproep van enkele 
bezorgde Nederlanders. Gestencild.
1947 1 stuk

98 Vertrouwelijk memorandum van het ministerie van Financiën houdende enkele 
suggesties ten aanzien van het Indonesië-beleid na de ondertekening van het 
verdrag van Linggardjati. Opgesteld ter bespreking in de Ministerraad.
1947 2 stukken

99 Ingekomen rapport van de commissie tot onderzoek der klachten omtrent de 
Nederlandse Militaire Missie bij de geallieerde Bestuursraad te Berlijn, door 
Commissie De Visser, opgesteld in opdracht van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken.
1947 2 stukken

100 Ingekomen verslagen van prof. G.A.Ph. Weyer van zijn besprekingen met de 
ambassadeur van de Verenigde Staten en van de onderhandelingen met Indonesië. 
Doorslagen.
1947 2 stukken

101 "Aanbevelingen ten behoeve van een deugdelijke oplossing intake het vraagstuk 
Nederland-Indonesië, samenvatting van privé besprekingen tussen Nederlanders 
en Indonesiërs". Doorslag.
1947 1 stuk

102 Stukken betreffende een verzoek om inzage in het dossier van eerste luitenant der 
infanterie G.F. Neher van de het K.N.I.L., beschuldigd van desertie tijdens de 
Japanse invasie in 1942.
1947 1 omslag

103 Brief van enkele leraren geschiedenis aan Nederlandse gymnasia, hogere 
burgerscholen en lycea aan de Raad van Ministers, houdende een verzoek om een 
einde te maken aan de Nederlands-Indonesische crisis. Met lijst van 
ondertekenaars. Gestencild.
1947 2 stukken

104 Regeringsverklaring na beëindiging van de politionele acties. Concept.
1947 1 stuk

105 "Machtsverhoudingen in de Republiek" ingekomen samenvatting van een lezing 
gehouden door minister-president Beel in het Indisch Instituut te Amsterdam.
1947 1 stuk

106 Notities van Jonkman ten behoeve van minister-president Beel inzake de 
Indonesische kwestie. Doorslag.
1947 1 omslag
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107 Notities van Jonkman ten behoeve van de secretaris-generaal inzake de 
Indonesische kwestie.
1947-1948 2 stukken

108 Circulaires van de P.v.d.A. aan de leden van de Partijraad en fractie van de Tweede 
Kamer. Met. bijlagen ter kennisgeving toegezonden. Gestencild.
1947 1 omlsag

109 Ingekomen afscheidsbrief van de minister van Marine aan de voorzitter en de leden 
van de Ministerraad. Afschrift.
1947 1 stuk

110 Ingekomen verslag van A.D. Belinfante van de terechtzitting in de strafzaak tegen 
de vroegere minister-president jhr. mr. D.J. de Geer, welke op 9 en 10 mei 1947 voor 
het bijzonder gerechtshof te Amsterdam behandeld werd.
1947 2 stukken

111 Ingekomen stukken van het zendingsconsulaat te Batavia betreffende de situatie in 
Nederlands-Indië in het najaar 1947. Gestencild.
1947 1 omslag

112 "Enige volkenrechtelijke beschouwingen met betrekking tot het Indonesische 
probleem " nota's van D.S. Westerman Holstijn, secretaris van de Ondernemersraad
voor Nederlandsch-dië. Met geleidcbrieven.
1947-1948 1 omslag

113 Verslag van de Studiecommissie Nieuw-Guinea, ingesteld bij gouvernementsbesluit
van 15 maart 1948, nummer 3, houdende een verzameling van feitelijke gegevens, 
welke voor de beoordeling van het staatsrechtelijk vraagstuk van Nieuw-Guinea 
nodig zijn. Gestencild.
1948 1 deel

114 "De Buitenlandse Betrekkingen in Overgangstijd en na de tot standkoming van de 
Verenigde Staten van Indonesië", vertrouwelijke nota opgesteld op het 
departement van Buitenlandse Zaken.
1948 2 stukken

115 Brief van mr. Th. H. Bot te Batavia, met vertrouwelijk verslag betreffende 
communistische activiteiten in Indonesië. Doorslagen.
1948 2 stukken

116 Maandverslag over het Recombagebied van Midden-Java over de maand juli. 
Gestencild.
1948 1 stuk

117 Brief van de assistent resident P.A. Emanuel aan de Recomba voor Midden-Java 
inzake pogingen tot ordeverstoring door republikeinse benden en strijdkrachten. 
Gestencild.
1948 1 stuk

118 Vertrouwelijk verslag betreffende het aanblijven van de voorlopige 
Volksvertegenwoordiging te Makassar. Gestencild
1948 1 stuk
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119 "Statenbond, Bondsstaat en Soevereiniteit", ingekomen nota samengesteld door 
de afdeling Voorbereiding Staatkundige Hervorming (V.S.H.) van het ministerie van 
Overzeese Gebiedsdelen. Met geleidebrief aan Jonkman.
1948 1 stuk

120 "Hoofdzaken van het staatsrecht van de Verenigde Staten van Noord-Amerika" ter 
orientatie doar Van Santwijk op schrift gesteld in opdracht van Jonkman in verband 
met de voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van de staatkundige 
hervormingen in Indonesië.
1948 1 stuk

121 "De bestuursvoering op Java en Madoera na beëindiging der Politionele Actie, nota 
van het Kabinet van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen.
1948 1 stuk

122 Rapport over de situatie in Indonesië tijdensde Japanse bezetting opgesteld door 
het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen.
1948 1 stuk

123 Nota over de mensenrechten en fundamentele vrij heden, opgesteld op het Kabinet
van de minister-president eet aanbevelingsbrief aan Jonkman. Gestencild.
1948 2 stukken

124 Ingekomen politiek maandverslag van de regeringsadviseur van politieke zaken op 
Sumatra over de maand juli. Gestencild.
1948 1 stuk

125 Nota's van de procureur-generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië 
betreffende de Krijgsraad van de Koninklijke Landmacht aldaar. Met 
geleidebrieven.
1948 1 omslag

126 Aantekeningen in aansluiting op de op 4 mei 1948 gevoerde besprekingen door de 
minister van Overzeese gebiedsdelen betreffende de houding van de Nederlandse 
regering tegenover het State Department van de Verenigde Staten en de 
Veiligheidsraad. Doorslag.
1948 1 stuk

127 Ingekomen tekst van de openingsrede van de luitensnt-gouvernaur-generaal 
tijdens de federale conferenti in Bandoeng. Gestencild.
1948 1 stuk

128 " Le développement politique aux Indes Néerlandaises", ingekomen tekst van een 
lezing gehouden door mr. Th. H. Bot in het Centre d'etudes du politique étrangère,
1948 2 stukken

129 " Gedenkwaardige gebeurtenissen in 1948" artikel van Jonkman.
1948 1 stuk

130 Notities van Jonkman betreffende de houding van de Nederlandse regering tot het 
Committee of Good Offices in het conflict van de Nederlandse regering tot de 
Republiek Indonesië. Gestencild.
1948 1 stuk
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131 Stukken betreffende de taak en doelstelling van het Comniittee of Good Offices. 
Afschriften.
1948 3 stukken

132 Verslag van een onderzoek door de afdeling A van het ministerie van Overzeese 
Gebiedsdelen in opdracht van de minister van Overzeese Gebiedsdelen ter 
oplossing van het probleem van de gebondenheid bij de erkenning van de 
souvereiniteit. Getypt.
1948 1 stuk

133 Aantekeningen van mr. van Helsdingen betreffende bezwaren tegen de opzet van 
de grote vergadering van de Unie. Gestencild.
1948 1 stuk

134 "Aneta Nieuws", nieuwsbericht over de situatie in Indonesië. Gestencild.
1948 1 stuk

135 Verzoekschrift van ingezetenen van Java aan het geallieerde opperbevel en de 
Nederlands-Indische regering houdende een uiting van bezorgdheid over de 
heersende situatie en verzoek om herstel van het nederlands gezag. Doorslag.
z.j 1 stuk

136 Verzoekschrift van ingezeten aan het geallieerde opperbevel en de Nederlands-
Indische regering houdende de evacuatie van vrouwen, kinderen, zieken en ouden 
van dagen uit Java. Doorslag
z.j 1 stuk

137 Nota betreffende de wenselijkheid tot vorming van een federaal district voor het 
gebied van de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië, Afdruk.
z.j 1 stuk

138 Nota betreffende de houding van Indische regeringskringen ten aanzien van de 
inrichting van de Indische samenleving. Doorslag. z.j. 1 stuk

139 "Enkele aantekeningen met betrekking tot de mogelijke indeling van Sumatra, Java 
en Madoera in staten", ingekomem nota van de luitenant-gouverneur-generaal.
z.j 1 stuk

140 Ingekomen nota betreffende de aanpassing van de taken en functies van 
verschillende voorlichtingsdiensten bij de totstandkoming van de Unie met 
begeleidend schrijven aan de Minister.
z.j 2 stukken

141 Brieven van de Gecommitteerden voor Indische Zaken van het ministerie van 
Overzeese Gebiedsdelen aan de directie van de Plaatselijke Telefoondienst te Den 
Haag houdende een verzoek om Jonkman met spoed van een telefoonaansluiting 
te voorzien. Doorslagen.
z.d 2 stukken

142 "De ontwikkeling der gebeurtenissen op Java sinds 10 mei 1940", stellingen van 
prof. mr. W.F. Wertheim. Gestencild.
z.d 1 stuk
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143 "Het cultuurstelsel 1903-heden", manuscript van F.N. Nieuwenhuizen.
z.d 4 omslag

3 Lidmaatschap van de Eerste Kamer (1948-1951)

3 LIDMAATSCHAP VAN DE EERSTE KAMER (1948-1951)

144 Ter kennisneming ingekomen stukken van het ministerie van Overzeese 
Gebiedsdelen houdende de rechtsbedeling van Java, Madoera en Sumatra.
1949 1 omslag

145 Briefwisseling met diverse personen.
1948-1951 1 omslag
Met staat.

146 Verzoekschrift van enige burgers aan de minister van Oorlog en aan de leden van de
Staten-Generaal om de dienstplichtperiode in de tropen niet te verlengen. Gedrukt.
1949 1 stuk

147 Brief van E. Vermeer aan partijgenoten van de P.v.d.A. met als bijlage brief van G.H. 
Hoeven uit Padeglang betreffende de verontrustende situatie onder de militairen in
Indonesië.
1949 2 stukken

148 Correspondentie van het Partijbestuur met partijgenoten van de P.v.d.A. in de Eerste
Kamer.
1949 1 omslag

149 Ingekomen brieven van E.F. Verkade-Cartier van Dissel, secretaris van de Stichting 
Landbouw Ontwikkeling Suriname, betreffende de ontwikkeling van de landbouw 
in Suriname. Doorslag.
1949 3 stukken

150 Circulaire houdende een mededeling overhet gebruik van de koffiekamer in de 
Eerste Kamer. Gestencild.
1949 1 stuk

151 Nota van de Groter Nederland Actie betreffende de kolo nisatie op Nieuw-Guinea, 
aangeboden aan de leden van het Kabinet en de Staten-Generaal. Gestencild.
1949 2 stukken

152 Verslag van dr. W.C. Klein van zijn reis naar Nederlands en Australisch Nieuw-
Guinea. Gestencild.
1949 1 stuk
De kaart van Nederlands- en Australisch Nieuw-Guinea ontbreekt.

153 Ingekomen artikel van dr. W.C. Klein betrefefende de Nieuw-Guinea kwestie. 
Gedrukt.
1949 1 stuk

154 Stukken betreffende de houding die door de parlementaire groep voor federale 
vraagstukken zal worden aangenomen tegenover de verschillende aspecten van de 
Europese eenheid en de werkwijze van de Europese Assemblee,
1949 1 omslag
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155 Ingekomen brief van A.F. Schepel, secretaris van de Nederlandse Groep der 
Interparlementaire Unie, houdende aanbieding van de tekst van de resolutie van 
conferentie gehouden in Rome in september 1948. Gestencild.
1949 2 stukken

156 Ingekomen brief van de vice-voorzitter van het Vrouwencomité betreffende het 
opnemen van een vrouw onder de leden van de Nederlandse delegatie naar de 
eerste bijeenkomst van de Raad van Europa. Gestencild.
1949 1 stuk

157 Ingekomen brief van de secretaris van de delegatie van de Samenwerkende 
Vakorganisaties van Overheidspersoneel (S.V.-O.) in Indonesië houdende een 
verzoek om een onderhoud met Jonkman. Met bijlagen.
1949 1 omslag

158 Aantekeningen vermoedelijk opgesteld door de P.v.d.A. fractie in de Eerste kamer 
met persoonlijke notities van Jonkman betreffende de overzeese gebieden. Getypt.
1949-1950 2 stukken

159 Ingekomen nota van de Samenwerkende Indische werknemers organisaties 
houdende een beschouwing over de sociale positie van de Nederlanders in 
Indonesië, in het bij zonder van de zogenaamde "blijvers".
1950 1 stuk

160 Tekst van een rede van de President van het Parlement van de Republik Indonesia 
Serikat ( R.I.S ) gehouden op 15 september 1950.
1950 1 stuk

161 Ingekomen nota van de landsregering van Suriname betreffende het politiek 
gebeuren in Suriname sedert de autonomie gericht aan de minister voor Uniezaken 
en Rijksdelen Overzee. Gestencild.
1950 1 stuk

162 Stukken betreffende de actie "Geen veergeld op de Westerscheldë.
1950 1 omslag

163 Stukken van het Indo-Europees Verbond betreffende verzoeken om hulpverlening 
aan gerepatrieerde Indische Nederlanders.
1950 1 omslag

164 Ingekomen brief van E.A. Kayadoe, houdende aanbieding van twee uitgaven van 
het Bureau Zuid-Molukken betreffende de strijd van Ambon.
1950 1 omslag

165 Lijst van militairen geschikt voor dienst te velde en andere gewapende diensten op 
Java en Sumatra.
z.j 1 stuk

166 Bekendmaking van lt. admiraal C.E.L. Helfrich betreffende de toestanden in 
Nederlands-Indië in 1948. Gestencild.
z.j 1 stuk

167 Lijst van overleden gedetineerden in het Tjiddeng Kamp en in het vrouwenkamp 
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Bankinang. Gestencild.
z.d 1 omslag

3.1 Lidmaatschap van de Vaste Commissie voor Uniezaken (1950-1951)

3.1 LIDMAATSCHAP VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR UNIEZAKEN (1950-1951)
Zie inleiding pag, 9

168 Verslag inzake de aanvraag door de Nederlandse Regering voor toetreding van de 
Republiek Indonesia tot de "Economic Commission for Asia and the Far East 
(ECAFE)" van de Verenigde Naties. Met bijlagen.
1948 1 omslag

169 Teksten van redevoeringen gehouden door diverse personen ter gelegenheid van 
de installatie van het Unie-hof voor Arbitrage.
1949 4 stukken

170 Verslag van de Commissie Achterstallige Betalingen ingesteld bij besluit van de 
staatssecretaris voor uniezaken en overzesse rijksdelen.
1951 1 deel

171 Stukken betreffende het pre-advies van het bestuur van de Nederlandse 
Vereeniging voor International Recht betreffende de republiek der Zuid-Molukken 
naar aanleiding van een brief van de vertegenwoordiger van de republiek der Zuid-
Molukken J.P. Nikijuluw inzake de erkenning van de onafhankelijkheid van de 
republiek.
1950 1 omslag

172 Briefwisseling tussen de voorzitter van de commissie prof. Molenaar en de minister 
voor Uniezaken en Overzeesche Rijksdelen betreffende een bericht in "De 
Telegraaf" over de komst van de Ambonnezen naar Nederland ter kennisgeving 
aangeboden aan de leden van de Vaste Commissie. Met bijlage.
1951 3 stukken

173 Notities van Jonkman betreffende de Ambonnese militairen ter bespreking in de 
bijeenkomst van de Vaste Commissie.
1951 1 omslag

174 Brief van J.P. Nikijuluw, vertegenwoordiger van de republiek der Zuid-Molukken aan
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties betreffende de verlening van 
steun aan de Verenigde Naties tot rechtsherstel in Indonesië, waar het de belangen 
der Ambonezen betreft, de status van de Zuid-Molukken en de repatriëring van 
Zuid-Molukkers naar hun vaderland . Afschrift.
1951 1 stuk

175 Notulen van de Vaste Commissie voor Uniezaken. Doorslagen.
1951 4 stukken
Ontbreekt

4 Voorzitterschap van de Eerste Kamer (1951-1966)

4 VOORZITTERSCHAP VAN DE EERSTE KAMER (1951-1966)

176 Briefwisseling van Jonkman met diverse personen.
1951-1966 1 omslag
Met staat.

177 Kamerstukken voorzien van notities van Jonkman als voorzitter.
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1951-1966 1 omslag

178 Klad notulen van de vergaderingen van de Eerste kamer.
1951-1966 1 omslag

179 Notities van Jonkman betreffende diverse onderwerpen.
1951-1966 1 pak

180 Redevoeringen met bijbehorende aantekeningen van Jonkman.
1951-1966 1 omslag

181 Kranteknipsels uit de periode van zijn voorzitterschap van de Eerste Kamer.
19.. 4 pakken

182 Verslag van de industriereis van de leden van de Eerste en de Tweede Kamer van 10 
tot 15 september 1951 uit: "De Onderneming", orgaan van het Centraal Sociaal 
Werkgevers-Verbond van 22 september 1951, nummer 6. Gedrukt.
1951 1 deel

183 Perscommuniqué van het Nationaal Comité tegen het Concentratiekamp-systeem. 
Gestencild.
1951 1 stuk

184 Stukken betreffende voorstellen tot wijziging van de reglementen van orde van de 
Kamers der Staten-Generaal.
1951-1953 1 omslag

185 Stukken betreffende de benoeming en herbenoeming van Jonkman als voorzitter 
van de Eerste Kamer.
1951-1965 1 omslag

186 Stukken betreffende begrotingsbehandelingen door de Eerste Kamer.
1951-1965 1 omslag

187 Circulaires over de viering van de BO-jarige geboortedag van de oud-gouverneur-
generaal van Nederlands-Indië jh. mr. A.C.D, de Graeff cp 7 augustus 1952.
1952 2 stukken

188 Ingekomen brief van de griffier aan de Commissie voor Huishoudelijke 
Aangelegenheden betreffende de restauratie van het gebouw van de Kamer. 
Afschrift.
1952 1 stuk

189 Stukken betreffende het door het Koninkrijk der Nederlanden aan de Verenigde 
Staten aangeboden carillon.
1952 1 omslag

190 Adviezen van Jonkman aan de koningin inzake verkiezingen, kabinetscrisis en 
kabinetsformaties. Minuten.
1952-1965 1 omslag

191 Stukken betreffende de nationale herdenking op 4 mei.
1952-1965 1 omslag
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192 Redevoering van Jonkman tijdens de landdag van het Drents Genootschap op 10 
juni 1953 in de Provinciale Drentsch en Asser Courant van 10 en 11 juni 1953, 
Overdruk.
1953 1 deel

193 "Is de Eerste Kamer een probleem?, artikel van prof. mr. F.J.F. M. Duynstee uit het 
Nederlandse Juristenblad van 21 november 1953. Gestencild.
1953 1 stuk

194 Stukken betreffende de bijeenkomst van het Nationaal Jongeren Parlement in de 
vergaderzaal van de Eerste Kamer.
1954 1 omslag

195 Stukken betreffende het lustrumcongres van de vereniging Nationale Federatieve 
Raad van het Voormalig Verzet Nederland.
1954 1 omslag

196 Stukken betreffende de publicatie van een boek ter gelegenheid van de 18e 
verjaardag van prinses Beatrix.
1955 1 omslag

197 "De Buitenlandse Pers, nummer 19, orgaan van de Buiten landse Pers-Vereniging in 
Nederland, houdende een artikel over een bezoek aan de Eerste Kamer.
1955 1 stuk

198 Stukken betreffende het vraagstuk van de incompatibiliteiten van het 
kamerlidmaatschap.
1955 1 omslag

199 Stukken betreffende de bijwoning van Jonkman van het jaarlijks diner van de 
Foreign Press Association in Nederland. Gestencild.
1955 1 omslag

200 Stukken betreffende het afscheid van mr. J. van Andel, tweede griffier van de Eerste 
Kamer.
1955 1 omslag

201 Notulen van de vergadering van de Commissie voor Huishoudelijke 
Aangelegenheden van de Staten-Generaal op 11 januari 1955.
1955 1 stuk

202 Notulen van de vergadering van het Seniorenconvent van de Staten-Generaal op 17 
mei 1955.
1955 1 stuk
In het Engels met Nederlandse vertaling.

203 Handelingen van de Eerste en de'Tweede Kamer met aantekeningen van Jonkman 
betreffende de behandeling van het ontwerp-grondwetsherziening.
1955-1956 1 omslag

204 Stukken betreffende redevoeringen gehouden door Jonkman voor Radio Nederland
Wereldomroep ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin.
1955-1965 1 omslag



32 Jonkman 2.21.298

205 Ledenlijst van de Buitenlandse Persvereniging.
1955-1958 2 stukken

206 Stukken betreffende een bijdrage van Jonkman aan het Bevrijdingsnummer van het
weekblad, "Voormalig Verzet Nederland".
1956 1 omslag

207 Stukken betreffende een bijeenkomst van nabestaanden van oud-gevangenen uit 
het "Oranjehotel".
1956 1 omslag

208 Stukken betreffende de elfde herdenking van de gevallenen op de Erebegraafplaats 
te Bloemendaal.
1956 1 omslag

209 Stukken betreffende de viering van de 18e verjaardag van prinses Beatrix.
1956 1 omslag

210 Stukken betreffende de behandeling van vragen gesteld door Gerretson in de Eerste
Kamer betreffende de overeenkomst van 14 oktober 1949 houdende uitbreiding 
van de bevoegdheid van de Technische Scheldecommissie.
1956 1 omslag

211 Stukken betreffende een wettelijke regeling voor de bepaling van de Nederlandse 
nationaliteit.
1956 1 omslag

212 Ingekomen interne nota betreffende de datum van inwerkingtreding van de wet 
houdende voorzieningen in verband met het vervallen van het organisatiebesluit 
voedselvoorziening. Doorslag.
1957 1 stuk
In het Engels.

213 Stukken betreffende de verhoging van de pensioenen van gewezen ministers, 
staatssecretarissen en leden van de Tweede Kamer.
1957 1 omslag

214 Stukken betreffende de vergoeding van de kosten welke uit de vervulling van het 
lidmaatschap van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal voortvloeien.
1957-1966 1 omslag

215 Stukken betreffende de herdenking van de honderste geboortedag van prof.mr. 
M.W.F. Treub.
1958 1 omslag

216 Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal betreffende
nucleaire wapenen,bewapeningswedloop en een ontwapeningsovereenkomst.
1958 1 omslag

217 Ingekomen stukken bij de fractieleden van de P.v.d.A. in de Eerste Kamer. 
Gestencild.
1958-1961 1 omslag



2.21.298 Jonkman 33

218 Verslag van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief voor de benoeming 
van ir. C. Staf als lid van de Eerste Kamer.
1959 2 stukken

219 Stukken betreffende de herdenking van Jacob Cats.
1960 1 omslag

220 Tekst van een lezing gehouden door Jonkman op het Parlementair persdiner van 14 
november 1960.
1960 1 stuk

221 Informatiebulletin van de delegaties naar de Internationale Parlementaire 
Vergaderingen ter kennisgeving aangeboden aan de leden van de Staten-Generaal. 
Gestencild.
1960 1 stuk

222 Stukken betreffende de behandeling in de Eerste Kamer van vragen van mr. H. van 
Riel over het artikel " Nieuw Guinea Crisis Year", gepubliceerd in het Foreign report 
van de Economist van 31 december 1959.
1960 3 stukken

223 Aantekeningen van Jonkman betreffende de omschrijving van de positie van prins 
Berhard. Doorslag.
1960 1 stuk

224 Stukken betreffende de bezoldiging en bevordering van het griffiepersoneel van de 
Eerste Kamer.
1960-1961 3 stukken

225 Stukken betreffende een lezing van Jonkman gehouden voor het Pleitgenootschap 
te Brussel en de publicatie hiervan in het Rechtskundig Weekblad.
1960-1961 1 omslag

226 Stukken betreffende stemprocedures in de Eerste Kamer. Gestenecild
1961 1 omslag

227 Ingekomen brief van de minister van Financiën aan de voorzitter van de Eerste 
kamer betreffende de procedures over de behandeling van de begroting door de 
Staten-Generaal. Gestencild
1961 2 stukken

228 Tekst van een discussie over de Nederlands-Indonesische verhoudingen en 
mogelijke ontwikkeling daarvan gevoerdtijdens een gezamenlijke uitzending van de
VPRO en de VARA, aangeboden door de Federatie van Vereenigingen van 
Bergcultuurondernemingen in Indonesië. Afschrift.
1961 1 stuk

229 Ingekomen brief van mr. R.J.E.M. van Zinnicq Bergmann, hofmaarschalk van de 
koningin, betreffende de toast op het zilveren bruidspaar, koningin Juliana en prins 
Bernhard. Met notities van Jonkman.
1962 1 stuk

230 Stukken betreffende het overlijden van prinses Wilhelmina.
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1962 1 omslag

231 Ingekomen uitnodigingkaarten in zijn functie als voorzitter van de Eerste Kamer.
1962-1966 1 omslag

232 Lijst van de leden van de Eerste Kamer in 1963.
1963 1 stuk

233 Notulen van de Commissie voor de begrotingsbehandeling.
1964 1 omslag

234 Programmaboekje van het Parlementair Industriebezoek in Gelderland en Utrecht 
van 23 tot 25 september 1964 van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden. 
Gedrukt.
1964 1 deel

235 Stukken betreffende de publicatie van een gedenkboek over de 
volksvertegenwoordiging in Nederland.
1964 1 omslag

236 Plattegrond van de vergaderzaal van de Eerste Kamer met aanduiding van de 
plaatsen van de leden.
1965 1 stuk

237 Stukken betreffende de dood van Winston Churchill.
1965 1 omslag

238 Ingekomen brief van de minister-president betreffende de ontslag van de ministers 
en staatssecretarissen en verzoek om gedurende de periode dat het Kabinet 
demissionair is alleen aangelegenheden in behandeling te doen komen, die geen 
uitstel gedogen, met persoonlijke notities van Jonkman.
1965 2 stukken

239 Stukken betreffende de bijdrage van Jonkman aan een uitzending van "Politiek 
Bekeken" door de VPRO.
1965 1 omslag

240 Stukken betreffende de speciale bijeenkomst van de beide kamers der Staten-
Generaal in de Ridderzaal ter gelegenheid van de verloving van prinses Beatrix.
1965 1 omslag

241 VOS-Mededelingen, orgaan van de Vereniging tot behartiging van het onderwijs in 
de staatswetenschappen van april 1965, nummer 76, betreffende de rede gehouden
door Jonkman tijdens de jaarvergadering van de vereniging in het gebouw van de 
Eerste Kamer. Gestencild.
1965 1 stuk

242 "Profile of a politician", artikel over Jonkman in Knickerboeker International, 
weekblad van de K.L.M., mei 1965, deel 27, nummer 5. Gedrukt.
1965 1 deel

243 Stukken betreffende kolonel B.D. Borghouts , ere- voorzitter van de Nationaal 
Federatieve Raad van het voormalig Verzet Nederland.
1965 2 stukken
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244 Stukken betreffende de viering van koninginnedag.
1965-1969 1 omslag

245 Stukken betreffende de voorbereiding van een artikel over het afscheid van 
Jonkman als voorzitter van de Eerste Kamer.
1966 3 stukken

246 Ontwerp van wet tot regeling van de taak en de bevoegdheden van de 
parlementaire vertrouwenscommissies.
z.d
Gestencild

247 Naamlijst van parlementaire journalisten alsmede een aanvulling op deze lijst.
z.d 2 stukken

4.1 Voorzitter van Vaste Commissies van de Eerste Kamer 1951-1965)

4.1 VOORZITTER VAN VASTE COMMISSIES VAN DE EERSTE KAMER 1951-1965)
Zie inleiding pag. 9.

4.1.1 Voorzitterschap van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken (1951-1966)

4.1.1 Voorzitterschap van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken (1951-
1966)

248 Stukken betreffende de bijeenkomst van de Europese Parlementariërs te Parijs.
1951 1 omslag

249 "Totstandkoming en huidige problemen van de North Atlantic Treaty Organization",
artikel van mr. Th. H. Bot. Doorslag.
1951 1 stuk

250 Ingekomen brief van de Economische Voorlichtingsdienst van het Ministerie van 
Economische Zaken houdende vertrouwelijke mededelingen. Gestencild.
1951 1 stuk

251 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken betreffende de opvolging van dr. 
Jacob ter Meulen, die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de 
functie van directeur van de bibliotheek van de Carnegie Stichting neerlegt. Met 
bijlagen.
1952 3 stukken

252 Brief van mr. A.F. Schepel, secretaris van de Nederlandse groep der 
Interparlementaire Unie houdende mededeling omtrent de vijfde conferentie van 
de Unie, met bijlagen. Gestencild.
1952 1 omslag

262 Nota van dr. J.H. van Roi en, ambassadeur te Washington, betreffende de teruggave
van op leen- en pachtbasis aan de Nederlandse regering verstrekt zilver, met een 
toelichting van de ministers van Financiën, van Buitenlandse Zaken en de minister 
zonder Portefeuille.
1955 4 stukken

263 Stukken betreffende de doelstelling van het Nationaal Contact Comité, 
Jungschlaeger.
1956 1 omslag
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264 Stukken betreffende de tiende Economische Benedenlux Congres te Luik.
1956 1 omslag

265 Tekst van de redevoering van minister Luns op de twaalfde algemene vergadering 
van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Gestenecild.
1957 1 stuk

266 Tekst van de rede van mr. Schuurman op 2 augustus 1958 uitgesproken tijdens de 
speciale spoedvergadering van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
over het Midden-Oosten. Gestencild
1958 1 stuk

267 Tekst van de rede van M.A.X, Petitpierre, Chef du Département politique fedéral, op
het Congrès van de Parti Radical Démocratique Suisse Baden. Met begeleidend 
schrijven van de ambassadeur van Zwitserland.
1959 2 stukken
In het Frans.

268 Ingekomen stukken betreffende het Pan-Europesische Congres te Nice van 30 
october tot 1 november 1960 in het frans ter kennisgeving aan Jonkman 
aangeboden door Richard de Coudenhove-Kalengi, voorzitter van het Congres. 
Gestencild.
1960 1 stuk

269 Ingekomen artikel " La Question Chili-Bolivie", door Antonio César Correio da 
Manha van Rio de Janeiro van de ambassadeur van Chili. Gestencild.
z.j 1 stuk

270 Tekst van een rede van de Britse staatssecretaris, Lord Home, gehouden voor de 
Persclub te Washington. Gestencild.
1960 1 stuk
In het Engels.

253 Stukken betreffende de receptie in het Rijksmuseum in Amsterdam ter gelegenheid 
van de conferentie over de Europese Gemeenschap, alsmede een overzicht van 
gegevens over het verstrekken van diplomatieke paspoorten aan Parlementsleden.
1953 1 omslag

254 Tekst van een verklaring betreffende het vraagstuk van de Europese integratie van 
het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, het Centraal Sociaal Werkgevers-
Verbond, het Katholiek Verbond van Werkgevers-Vak-Verenigingen en het Verbond
van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland, met aanbiedingsbrief. 
Gestencild.
1953 2 stukken

255 Memorandum van 11 december 1952 aan de regeringen van Frankrijk, België, 
Luxemburg, Italië en de West-Duitse Bondsrepubliek betreffende het Nederlandse 
standpunt ten aanzien van de vorming van een Europese Politieke Gemeenschap, 
ter kennisneming aangeboden aan de Vaste Commissie.
1953 2 stukken

256 "De Europese Defensie Gemeenschap in de Eerste Kamer", ingekomen artikel van 
mr. C.H. Telders. Met begeleidende brieven.
1953 5 stukken
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257 Stukken betreffende de resoluties aangenomen door de Raad van de Belgisch-
Nederlands-Luxemburgse Interparlementaire Unie houdende de instelling van een 
adviserende Interparlementaire Beneluxraad.
1954 1 omslag

258 Stukken betreffende baron C. van Breugel Douglas, oudambassadeur te Moskou, 
beschuldigd van administratieve onregelmatigheden.
1954 1 omslag

259 "Is eenmaking van Frankrijk en Duitsland via de Europese Defensie-gemeenschap 
de juiste weg naar Wereldvrede?", ingekomen artikel van dr. J.C. de Meyere. Met 
geleidebrief aan Jonkman.
1954 2 stukken

260 Ingekomen brief van de minister van Maatschappelijk Werk betreffende de 
verzorging van on- en minvermogende Nederlanders in het buitenland. Doorslag.
1955 1 stuk

261 Stukken betreffende de uitwisseling van parlementaire delegaties met de Sovjet 
Unie.
1955 1 omslag

271 Teksten van verklaringen van de Europese Beweging in Nederland betreffende de 
Europese integratie. Gestencild.
1960-1961 2 stukken

272 Verslag van J.J. Fens, J.M. Stoffels-van Haaften en J. in 't Veld, parlementariërs, die 
te Londen de vergadering bijgewoond hebben van het voorbereidend Comité voor 
de "NATO Citizens Convention." Afschrift.
1961 1 stuk

273 Perscommuniqué van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van de
op 12 juni 1961 te Brussel gehouden vergadering van de Raad van Ministers van de 
Europese Economische Gemeenschap. Gestencild.
1961 2 stukken

274 Nota van de griffiers van de beide Kamers aan de secretaris generaal van het 
Europees Parlement naar aanleiding van de vergadering van de 
landbouwcommissie van het Europees Parlement met begeleidend schrijven aan de
voorzitters van beide Kamers van de Staten-Generaal. Met bijlagen.
1962 3 stukken

275 Stukken betreffende de conferentie van de voorzitters van de nationale 
parlementen van de deelnemende landen van de Europese Gemeenschap en van 
het Europees Parlement te Rome.
1962-1963 1 omslag

276 Stukken betreffende de achttiende economische Benelux Congres te Rotterdam.
1964 1 omslag

277 Verslag van de Nederlandse Delegatie naar de bijeenkomst te Ottawa van militaire 
deskundigen over technische aspecten van de V.N. Vredesoperaties. Gestencild.
1964 1 stuk
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278 Tekst van een rede uitgesproken door prins Albert van Luik op d Benelux lunch 
georganiseerd doot het Comité van Belgisch-Nederlandsch-Luxemburgse 
samenwerking. Gestencild.
1964 1 stuk

279 Lijst van deelnemers aan het diner ter ere van de diplo maten van de 
Beneluxlanden in Hotel Metropole te Brussel georganisserd door het comité voor 
Belgisch-Nederlands Luxemburgse samenwerking. Gestencild.
z.d 1 stuk

280 Statuten en reglement van orde van de Raad van Noord-Eurpese Landen. 
Gestencild.
z.d 2 stukken
In het Engels.

4.1.2 Voorzitterschap voor de Vaste Commissie voor Uniezaken (1951-1954)

4.1.2 Voorzitterschap voor de Vaste Commissie voor Uniezaken (1951-1954)

281 Kort verslag van J.A. van Beuge aan het ministerie voor Uniezaken en Overzeese 
Rijksdelen over zijn bezoek aan de Kolonisatie-terreinen van Manokwari van 26-30 
september 1951. Gestencild.
1951 1 stuk

282 Stukken betreffende de wijziging van het onderwijs in het vak "Algemene Orientatie
op Unieaangelegenheden en Overzeese Rijksdelen" bij de opleiding van de 
adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder.
1951 1 omslag

283 Nota's van de Indonesische regering en van de Nederlandse regering betreffende de
inbeslagneming van een lading wapens en ontplofbare stoffen van het s.s. Blitar 
bestemd voor Nieuw-Guinea te Tandjong Priok op 1 december 1951. Afschriften
1952 3 stukken

284 "Indonesische aspecten", rede van dr. W.A.F. Stokhuysen ter gelegenheid van een 
bijeenkomst van het departement Arnhem van de Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel en de Gelderse Industriële Club, te Arnhem. Met geleidebrief. Afschriften.
1952 2 stukken

285 Nota van de staatssecretarissen voor uniezaken en overzeese rijksdelen betreffende
het verloop der Nederlands-Indonesische besprekingen aan Jonkman, met geleide 
brief. Afschrift.
1952 2 stukken

286 Stukken betreffende de missie onder leiding van prof. dr. Raden Supomo door de 
republiek Indonesië aangewezen om besprekingen te voeren met de 
Interdepartementale Commissie onder leiding van de staatssecretarissen N.S. Blom
en L. Götzen.
1952 1 omslag

287 Gezamenlijk Communiqué van de voorzitters van de Indonesische missie en van de 
Interdepartementale Commissie. Doorslag.
1952 stuk

288 Nota van J.W. Meyer Ranneft naar aanleiding van de behandeling van het vraagstuk 
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der Indische Nederlanders in de Tweede Kamer met begeleidend schrijven. 
Gestencild.
1953 2 stukken

289 Brief van het bestuur van de stichting rechtsherstel Indische Ambtenaren aan de 
heren Beyen en Luns, de ministers van Buitenlandse Zaken en zonder 
portefeuille,betreffende de positie van de burgerlijke overheidsdienaren in verband 
met de souvereiniteitsoverdracht en de opheffing van de Unie, ter kennisgeving 
aangeboden aan de leden van de Staten-Generaal. Afschrift.
1954 1 stuk

4.1.3 Voorzitterschap van de Vaste Commissie voor Overzeese Rijksdelen (1952-1957)

4.1.3 Voorzitterschap van de Vaste Commissie voor Overzeese Rijksdelen (1952-
1957)

290 Kamerstukken met aantekeningen van Jonkman betreffende de totstandkoming 
van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.
1952-1956 1 omslag

291 Stukken betreffende de verhoging van de inkomsten verbonden aan het ambt van 
gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea.
1953 3 stukken

292 Brief van J.P. Nikijuluw, vertegenwoordiger van de republiek der Zuid-Molukken, 
betreffende de passieve houding van de Nederlandse Regering ten aanzien van de 
inlijving van de deelstaten door de Indonesische regering en verzoek om herziening 
van het standpunt van de Nederlandse Regering ten aanzien van de kwestie der 
Zuid-Molukken, gericht aan de minister-president der Nederlanden. Doorslag.
1953 1 stuk

293 Ingekomen brief van prof, mr, Molenaar betreffende de geschillen regeling in de 
kwestie Nederlands Nieuw-Guinea aan mr. J.M.A.H. Luns, ter kennisgeving 
toegezonden aan Jonkman.
1955 2 stukken

294 Ingekomen tekst van de resolutie inzake Nederlands Nieuw-Guinea aanvaard door 
de Politieke Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 
mr. J.M.A.H. Luns met aanbiedingsbrief aan de voorzitter van de Vaste Commissie. 
Doorslag.
1955 2 stukken

295 Stukken betreffende de wijziging van het reglement van orde in verband met de 
realisering van het Statuut voor het Koninkrijk.
1955 1 omslag

296 Circulaires betreffende de uitvoering van het Statuut. Gestencild.
1955 1 omslag

297 Ingekomen brief van de voorzitter van de Staten van de Nederlandse Antillen 
betreffende de behandeling van het ontwerp- Rijkswet aan de voorzitter van de 
Tweede kamer ter kennisgeving aangeboden aan Jonkman. Afschriften
1955 2 stukken

298 Tekst van een radiorede van de gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea.
1957 1 stuk
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4.1.4 Voorzitterschap van de Vaste Commissie voor Indonesische Zaken (1954-1957)

4.1.4 Voorzitterschap van de Vaste Commissie voor Indonesische Zaken (1954-
1957)

299 Ingekomen nota van mr. J.M.A.H. Luns betreffende de met Indonesië op 10 
augustus 1954 gesloten geschi11en-regeling met begeleidend schrijven.
1955 2 stukken

4.1.5 Voorzitterschap van de Vaste Commissie voor Zaken Overzee (1957-1959)

4.1.5 Voorzitterschap van de Vaste Commissie voor Zaken Overzee (1957-1959)

300 Rapport van de hoofdambtenaar R. den Haan betreffende de openlegging van het 
oostelijk bergland van Nederlands Nieuw-Guinea ter kennisgeving aangeboden aan
de Vaste Commissie.
1957 2 stukken

301 "Nederland, Indonesië en Nieuw-Guinea" stellingen van dr. C.L. Patijn ter 
gelegenheid van het congres Buitenlandse politiek met notities van Jonkman. 
Gestencild.
1958 1 stuk

302 Stukken betreffende de partiële herziening van de Bewindsregeling van Nederlands 
Nieuw-Guinea.
1958 1 omslag

303 Ingekomen brief van J.P.Nikijuluw, vertegenwoordiger van de republiek der Zuid-
Molukken, houdende verzoek om te bemiddelen teneinde alsnog door de 
Nederlandse Regering gehoord te worden om bij de Verenigde Naties te pleiten 
voor het zelfbeschikkingsrecht van de Zuid-Molukken.
1958 1 stuk

304 Rapport van het orienterend bezoek van de heren French en Weimar van de 
Internationale Bank aan Nederlands Nieuw-Guinea.
1958 2 stukken
In het Engels.

4.1.6 Voorzitterschap van de Vaste commissie voor Buitenlandse Politiek (1958-1966)

4.1.6 Voorzitterschap van de Vaste commissie voor Buitenlandse Politiek (1958-
1966)

305 Ingekomen stukken betreffende het voorstel om mr. B.W. Kroon voor te dragen 
voor een koninklijke onderscheiding omdat hij zich in 1941 in Nederlands-Indië 
verdienstelijk heeft gemaakt.
1958 1 omslag

306 Stukken betreffende W.L. Westerkamp, oud hoofdinspecteur van Politie in 
Indonesië.
1959 1 omslag

307 "Development of the Netherlands-Indonesian Relations 1950-1960", overzicht van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken voor alle diplomatieke posten in het 
buitenland. Gestencild.
1960 2 stukken

308 Ingekomen stukken betreffende de toelating van ex- Nederlanders van het Comité 
Nationale Actis Steunt Spijtoptanten Indonesië (NASSI), aan de Eerste en de 
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Tweede Kamer aangeboden. Afschrift.
1961 1 omslag

309 Stukken betreffende de uitwisseling van studenten tussen Indonesië an Nederland.
1963 1 omslag

310 Herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië en het 
aanknopen van nieuwe economische betrekkingen, vertrouwelijke nota
1963 1 stuk

4.1.7 Voorzitterschap van de Vaste Commissie voor Betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen (1959-1966)

4.1.7 Voorzitterschap van de Vaste Commissie voor Betrekkingen met Suriname 
en de Nederlandse Antillen (1959-1966)

311 Ingekomen nota van mr. dr. M.F. Da Costa Gomes houdende een toelichting van de 
bezwaren van het Rijksbestuur op de toepassing van artikel 93 van de 
Staatsregeling van de Nederlandse Antillen op het eilandgebied Curaçao. Met 
bijlage.
1960 1 deel

312 Nota van het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende een 
vluchtelingenincident op Curaçao.
1961 2 stukken

313 Stukken betreffende de viering van het tienjarig bestaan van het Statuut voor het 
Koninkrijk.
1964 1 omslag

314 Stukken betreffende het vervallenverklaren voor de Nederlandse Antillen van art. 
54 van het Statuut.
1965 1 omslag

315 Stukken betreffende de viering van 100 jaar Staten van Suriname.
1966 1 omslag

4.1.8 Voorzitterschap van de Vaste Commissie Nederlands Nieuw-Guinea (1959-1962)

4.1.8 Voorzitterschap van de Vaste Commissie Nederlands Nieuw-Guinea (1959-
1962)

316 Ingekomen tekst van een petitie van de zogenaamde "lokale krachten" in 
Nederlands Nieuw-Guinea houdende een verzoek tot herziening van hun status aan
de Nederlandse regering met begeleidend schrijven van het Bestuur van het 
Christelijk Werknemersverbond. Gestencild.
1959 2 stukken

317 Stukken betreffende de Australisch-Nederlandse conferenties inzake Nieuw-
Guinea.
1958-1961 1 omslag

318 Nota van het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende de versterking van de 
verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea. Gestencild.
1960 2 stukken

319 Stukken betreffende de instelling Centrale Veiligheidsdienst Nederlands Nieuw-
Guinea.
1960 2 stukken
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320 Tekst van de rede van minister Luns voor de vijftiende Assemblee van de Verenigde 
Naties op 4 oktober 1960 betreffende de status van Nederlands Nieuw-Guinea. 
Doorslag.
1960 1 stuk

321 Handelingen van de Eerste en de Tweede Kamer met notities van Jonkman 
betreffende Nederlands Nieuw-Guinea.
1960-1962 1 omslag

322 Tekst van een debat betreffende Nederlands Nieuw-Guinea in het Australisch 
Parlement op 27 april 1961 ter kennisgeving aangeboden aan de Vaste Commissie 
door het ministerie van Buitenlandse zaken. Gestencild.
1961 2 stukken

323 Stukken betreffende de televisie-uitzending van het vraaggesprek met generaal 
Nasution, minister van Defensie van Indonesië betreffende de kwestie Nederlands 
Nieuw-Guinea.
1961 2 stukken

324 "Nieuw-Guinea, onrechtvaardige verwijten en bedenkelijke pressie", ingekomen 
artikel van prof. mr. F.J.F. Duynstee uit De Tijd-Maasbode door de voorzitter van de 
federatie van de Vereniging van Bergcultuurondernemingen in Indonsië. Gestencild.
1961 1 stuk

325 Stukken betreffende de personalia van de voorzitter an de leden van de Nieuw-
Guinea Raad.
1961 3 stukken

326 Tekst van een beroep op ds regering en op de beide Kamers van het Comité 
"Verzoening Indonesië Nederland" inzake het geschil tussen Indonesië en 
Nederland zo spoedig mogelijk de weg der verzoening te kiezen. Afschrift.
1961 1 stuk

327 Ingekomen nota betreffende het onderzoek naar het optreden van de controleur bij
het binnenlands bestuur mr. R.A. Gonsalves, bij de pacificatie van de Baliem vallei in
Centraal Nederlands-Nieuw-Guinea.
1961 2 stukken

328 Stukken betreffende een bezoek aan Nederland van delegaties uit de Nieuw-Guinea
Raad.
1961 1 omslag

329 Tekst van het manifest van het Nationaal Comité in Nederlands Nieuw-Guinea 
opgericht, alsmede motie van de Nieuw-Guinea Raad inzake eigen vlag, wapen, 
volkslied en naam ter kennisgeving aangeboden aan de Vaste Commissie.
1961 1 omslag
Het manifest is in het Indonesisch.

330 Aantekeningen van Jonkmnan betreffende de kwestie Indonesië als internationaal 
probleem. Gestencild.
1961-1962 2 stukken

331 Ingekomen stukken van diverse organisaties bij de leden van de Staten-Generaal 
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betreffende het zelfbeschikkingsrecht van Nederlands Nieuw-Guinea.
1961-1962 1 omslag

332 Ingekomen brief van P.van Hartingsveldt namens de leden van de Gereformeerde 
Kerk te Lisse betreffende de kwestie Nederlands Nieuw-Guinea aan de minister-
presidcnt ter kennisgeving aangeboden aan Jonkman. Gestencild.
1962 1 stuk

333 Tekst van een telegram van de Stichting "Door de Eeuwen Trouw" betreffende de 
kwestie Nederlands Nieuw-Guinea aan de minister-president ter kennisgeving 
aangeboden aan Jonkman. Gestencild.
1962 1 stuk

334 "De vlucht voor de konsequenties van het Nieuw-Guinea beleid" en "Activities in 
Holland not favourable for the reconciliation of Indonesia and the Netherlands," 
pamfletten. Gestencild.
1962 2 stukken

335 "The Indonesia-Netherlands Dispute over west New Guinea" memorandun van 
senator Thomas J. Dodd aan de leden van het "Subcomittee tor Far Eastern Affairs". 
Gedrukt.
1962 1 stuk

336 Communiqué van de minister van Defensie betreffende het incident tussen de 
Nederlandse en Indonesische strijdkrachten, ter kennisgeving toegezonden aan de 
leden van de Eerste Kamer. Met toelichting. Gestencild.
1962 2 stukken

337 Tekst van een telegram van het hoofdbestuur van de Democratische Socialistische 
Jongeren Vereniging Nieuwe Koers aan de minister-president, verzoekende om het 
doen staken van een zekere oorlogspropaganda en om een objectieve 
berichtgeving te doenplaatsvinden. Gestencild.
z.d 1 stuk

4.1.9 Voorzitterschap van de Vaste Commissie voor Overgangszaken Nieuw-Guinea (1962-1963)

4.1.9 Voorzitterschap van de Vaste Commissie voor Overgangszaken Nieuw-
Guinea (1962-1963)

338 Persbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende garanties voor 
Nederlands Nieuw-Guinea.
1962 1 stuk

339 Informatie Bulletin van de Ambassade van Rusland in Nederland van 12 februari 
1962 no 18 met daarin opgenomen de zienswijze van Rusland inzake West-Irian. 
Gestencild.
1963 1 stuk

B Nevenactiviteiten:

B NEVENACTIVITEITEN:
1 Voorzitterschap van de het Hoofdcomité van de Verenigde Prins Bernhard, Spitfire en de 8 December fondsen 1941-1948 (1951).

1 VOORZITTERSCHAP VAN DE HET HOOFDCOMITÉ VAN DE VERENIGDE PRINS 
BERNHARD, SPITFIRE EN DE 8 DECEMBER FONDSEN 1941-1948 (1951).

340 Brief van H. van Giel houdende opgave van de creditsaldi van de Prins Bernhard en 
8 December fondsen. Doorslag.
1946 1 stuk



44 Jonkman 2.21.298

341 Ingekomen brieven van de voorzitter en de secretaris van het Prins Bernhard Fonds,
afdeling Indonesië betreffende de overdracht van gelden van de Prins Bernhard en 
Spitfire en de 8 December fondsen aan een in Indonesië op te richten afdeling van 
het nieuwe Prins Bernhard Fonds. Doorslag.
1948 2 stukken

342 Notulen van een extra bestuursvergadering van het Prins-Bernhard Fonds, afdeling 
Indonesië op 28 september 1951. Gestencild.
1951 1 stuk

343 Tekst van het voorwoord, geschreven door Jonkman in "Treffende redevoeringen 
en toespraken in den grooten strijd voor recht en vrijheid", deel 2: "Ons prinselijk 
paar" 1941 van Vereenigde Prins Bernhard en Spitfire fondsen Batavia. Gestencild.
z.d 1 stuk

344 "Some facts about the Prince Bernhard Fund, brochure houdende het voorwoord 
van het jaarverslag Over 1948 van het fonds.
z.d 1 stuk

2 Medewerking aan de Regeringsvoorlichtingsdienst (1945-1946)

2 MEDEWERKING AAN DE REGERINGSVOORLICHTINGSDIENST (1945-1946)

345 Minuten van vertrouwelijke brieven van Jonkman aan de minister van koloniën 
inzake de politieke situatie in Indonesië.
1945 2 stukken

346 Ingekomen vertrouwelijk memorandum houdende een samenvatting van het 
gesprek van minister-president Schermerhorn met General Boerstra, dr. de Kat 
Angelino en gouverneur Vos naar aanleiding van de rede gehouden door 
Schermerhorn de op 12 ober 1945 omtrent de Indonesische kwestie. Afschrit.
1945 1 stuk

347 Stukken betreffende de oprichting van de "Stichting Voorlichting Overzeesche 
Gebiedsdelen" (STIVO).
1945 1 omslag

348 " Proeve van een Nederlandsche politiek", manuscript van Jonkman, met 
aanbevelingsbrief aan dr. Posthumus. Doorslag.
1945 1 stuk

349 Tekst behelzende het standpunt van enige Volksraadleden", nota ingediend bij de 
minister van Overzeese Gebiedsdelen inzake de instelling van een adviserend 
voorlopig vertegenwoordigend lichaam, het zogenaamde "Indisch Burgercomité". 
Doorslag.
1946 1 stuk

350 "Het koninkrijk weer in de branding", artikel van Jonkman gepubliceerd in de 
Militaire Spectator, officieel orgaan van het ministerie van Oorlog, nummer 1 
januari 1946. Gedrukt.
1946 1 deel

351 "De voorzitter van de Volksraad", citaten uit handelin gen van de Tweede Kamer 
1913-1917 over de behandeling van ontwerp-wetten betreffende de instelling van 
de Volksraad en de positee van de voorzitter van de Volksraad. Gestencild.
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z.d 1 deel
3 Lidmaatschap van de Partij van de Arbeid (1946-1976)

3 LIDMAATSCHAP VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID (1946-1976)

352 Correspondentie van het P.v.d.A. bestuur met partijgenoten, ter kennisgeving 
aangeboden aan Jonkman.
1947-1961 1 omslag

353 Notulen van het P.v.d. A. Bestuur.
1947 2 stukken

354 Brochures van de P.v.d.A.
1947-1948 2 stukken

355 Aanbevelingsbrief van de secretaris van de P.v.d.A. aan de leden van de Eerste en 
Tweede Kamer, waarin is opgenomen memorandum van dr. J.F.N. Tuybens, J.U.W. 
Warners, Y.M. Kranenburg betreffende de politieke toestand in Nederlands-Indië. 
Gestencild.
1948 1 stuk

356 Ingekomen brief van K. Vorrink houdende aanbieding van een nota van Samkalden 
met toegevoegde aantekeningen van Logemann betreffende het standpunt van de 
P.v.d.A. inzake het Indonesische vraagstuk.
1948 2 stukken

357 Ingekomen brieven van het Partijbestuur van de P.v.d.A. houdende verzoeken aan 
Jonkman om burgemeester te worden van Assen en Commissaris van de Koningin 
in Drenthe. Met minuut van uitgaande brief van Jonkman aan het partijbestuur.
1949 3 stukken

358 Stukken betreffende de conferentie van de Partij van de Arbied (P.v.d.A.) op 7 maart 
1949 over de Nederlandse-Indonesische Unie.
1949 1 omslag

359 Stukken betreffende het Nederlands onderwijs in Indonesie door de Socialistische 
Studiekring Djakarta ter kennisgeving toegezonden aan het P.v.d.A. bestuur.
1951 1 omslag

360 Persoverzicht van de dr. Wiarda Beckman Stichting betreffende de kabinetsformatie
alsmede een overzicht van de gebeurtenissen rondom de kabinetsformatie. 
Gestencild.
1952 2 stukken

361 Exemplaren van Mededelingen, partijorgaan van de P.v.d.A., Federatie Den Haag 
Afd. III.
1953-1959 1 omslag

362 Correspondentie van Jonkman met het P.v.d.A Bestuur.
1953-1963 1 omslag

363 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de activiteiten van 
Jonkman als lid van de P.v.d. A.
1955-1960 1 omslag
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364 Exemplaar van Mededelingen, nr.22 , orgaan van de dr. Wiarda Beekman Stichting. 
Gestencild.
1961 1 stuk

365 Stukken betreffende een studie-weekeinde op Oud-Poelgeest gewijd aan 
depolitieke ontwikkelingen rond Nieuw-Guinea sinds 1949.
1961 1 omslag

4 Lidmaatchap van de Staatscommissies voor de Herziening van de Grondwet (1947-1954)

4 LIDMAATCHAP VAN DE STAATSCOMMISSIES VOOR DE HERZIENING VAN DE 
GRONDWET (1947-1954)
Zie inleiding pag 9.

4.1 Lidmaatschap van de Staatscommissie voor de Herziening van de Grondwet (1947-1950)

4.1 LIDMAATSCHAP VAN DE STAATSCOMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE 
GRONDWET (1947-1950)

366 Koninklijk besluit houdende de instelling van de Staatscommissie tot herziening 
van de grondwet. Doorslag.
1947 1 stuk

367 Notulen van de eerste bijeenkomst van de Staatscommissie tot herziening van de 
grondwet, met instal latierede. Gestencild.
1947 1 omslag

368 Ingekomen brief van prof. dr. E.H. s' Jacob betreffende de grondwetsherziening.
1947 1 stuk

369 Concept van een voorlopig schema van de grondwetswijziging van prof. mr. M.F. J. 
Duynstee aan de commissie. Met aanbiedingsbrief.
1947 2 stukken

370 Grondwetsherziening- hervorming van het Koninkrijk nota van prof. dr. E.H. s' 
Jacob. Met aanbiedings brief aan de minister-president. Gestencild.
1947 2 stukken

371 Ingekomen antwoorden van het kabinet en de afdelingen 1 A en de Voorbereiding 
Staatkundige Hervorming (V.S.H.) op vragen van Jonkman.
1947 2 stukken

372 Stukken betreffende het ontwerp-voorstel grondwetsherziening, van prof. 
Duynstee.
1947 2 stukken

373 Stukken betreffende de ontwerp-voorstel grondwetswijziging van prof. s' Jacob.
1947 1 omslag

374 Ontwerp-Koninklijk besluit houdende het veranderen van de grondwet om de 
mogeli jkheid te scheppen om ter voorbereinding van de hervorming van het 
Koninkrijk van de grondwet afwijkende wettelijke voorzieningen te kunnen treffen. 
Doorslag.
1947 1 stuk

375 Stukken betreffende een voorlopig ontwerp rijksgrondwet.
1948 1 omslag
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376 Brief van de Staatscommissie houdende aanbieding van een nieuw ontwerp-
wijzigingswet aan de minister-president, minister van algemene zaken. Met 
ontwerp van wet. Gestencild.
1948 2 stukken

377 Stukken betreffende het ontwerp-voorstel van dr. J.H.A. Logemann.
1948 1 omslag

378 Stukken betreffende de hoofdlijnen van de grondwetsherziening.
1948 1 omslag

4.2 Lidmaatschap van de Staatscommissie voor de Herziening van de Grondwet (1950-1954)

4.2 LIDMAATSCHAP VAN DE STAATSCOMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE 
GRONDWET (1950-1954)

379 "De wenselijkheid van het behoud der Eerste Kamer", nota van dr, D. van Embden, 
oud-lid van de Eerste kamer aan de Staatscomissie. Gestencild.
1950 1 stuk

380 Interimrapport van de Staatscommissie tot herziening van de grondwet.
1950 1 omslag

381 Brief van het secretariaat houdende reactie op opmerkingen van Jonkman met 
betrekking tot ambtsdelicten.
1951 1 stuk

382 Stukken betreffende het tijdschema voor de behandeling van de voorstellen tot 
grondwetsherziening.
1951-1952 3 stukken

383 Stukken betreffende de partiële herziening van de grondwet.
1951 1 stuk

384 Handelingen van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer met notities van Jonkman 
vermoedelijk opgesteld ter behandeling tijdens de vergaderingen van de 
commissie.
1951-1952 1 omslag

385 Stukken betreffende de participatie van de laden van de grondwetscommissie van 
de P.v.d.A. aan de besprekingen.
1951-1955 1 omslag

386 Eindrapport van de Staatscommissie tot herziening van de grondwet alsmede 
Koninklijk besluit tot ontbinding van de Staatscommissie door de minister-
president aangeboden aan de voorzitter van de coannissie.
1954 3 stukken

5 Lidmaatschap van de Commissie van Negen (1948-1949)

5 LIDMAATSCHAP VAN DE COMMISSIE VAN NEGEN (1948-1949)

387 Teksten van redevoeringen met bijbehorende aantekeningen.
1948-1950

388 Rapport betreffende de status van Nederlands Nieuw-Guinea in verband met de 
historische ontwikkeling en de aanspraken van Molukse zelfbesturen. Doorslag.
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1948 1 stuk

389 "Voor geestelijke en economische ontwikkeling van Nieuw-Guinea is voortzetting 
van het bestuur door Nederland het verkieselijkste," ingekomen nota van dr. W.C. 
Klein. Bestencild.
1948 1 stuk

390 Teksten van radioredes van de minister-president en de president van de Staat van 
Oost-Indonesië. Gestencild.
1948 1 stuk

391 Ingekomen stukken van ambtenarenorganisaties in Indonesië betreffende de 
rechtspositie van ambtenaren.
1948 1 omslag

392 Ingekomen nota van het ministerie van Overzeese Gebiedsdeling betreffende de 
werving van overheidspersoneel ten behoeve van de dienst in Indonesië.
1948 4 stukken

393 Advies van der Voorlopige ederale Regering inzake de resolutie van de bijeenkomst 
voor federaal overleg te Bandoeng van 15 juli 1948. Gestencild.
1948 1 stuk

394 Stukken betreffende de Federale Conferentie te Bandoeng, met begeleidend 
schrijven van de afdeling Voorbereiding Staatkundige Hervorming (V.S.H.) van het 
ministerie van Overzeese Gebiedsdelen.
1948 1 omslag

395 Stukken betreffende de planning van nog te verrichten staatkundige 
werkzaamheden voor het totstandbrengen van een Nederlands-Indonesische Unie.
1948 1 omslag

396 Weekoverzichten voor de Ministerraad en de Commissie van Negen omtrent de 
politieke situatie in Indonesie. Gestencild.
1948 1 omslag

397 United States Information Service Daily News Bulletin van 24 december 1949, 
nummer 302 houdende berichten over de Indonesische crisis. Gestencild.
1948 1 stuk

398 "De Ronde Tafel conferentie", artikel in twee delen van Jonkman in de 
Internationale Spectator van 7 september 1949 nummer 18 en 30 november 1949 
nummer 24. Gedrukt.
1949 2 delen

399 Notulen van kabinetsvergaderingen tussen ministers en leden van de Commissie 
van Negen. Gedrukt.
1949 1 stuk

400 Tekst van de Garantieverklaring 1949. Gestencild.
1949 1 stuk

401 Ingekomen stukken bij de leden van de Commissie van Negen van de Commissie 
voor Staatkundige en Staatsrechtelijke aangelegenheden bij de Ronde Tafel 
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Conferentie. Afschriften.
1949 1 omslag

402 Ingekomen stukken bij de leden van de Commissie van Negen van de Sub-
Commissie Zelfbeschikkingsrecht van de Nederlandse Delegatie bij de Ronde Tafel 
Conferentie. Afschriften.
1949 1 omslag

403 Ingekomen stukken bij de leden van de Commissie van Negen van de Nederlandse 
Minderheidsgroep bij de Ronde Tafel Conferentie. Afschriften.
1949 1 omslag

404 Ingekomen stukken van diverse actiegroepen betreffende de Indonesische 
onafhankelijkheid gezonden aan Jonkman door mr. P.A. Blauw, lid van de 
Nederlandse Minderheidsgroep bij de Ronde Tafel Conferentie.
1949 1 omslag

405 Ingekomen stukken bij het secretariaat van de Commissie van Negen van de 
Veiligheidsraad betreffende het staken van de vijandelijkheden in Indonesië. 
Afschriften.
1949 1 omslag

406 Stukken betreffende ds voorbereiding en vaststelling van de voorlopige 
staatsregeling van de Verenigde Staten van Indonesië (V.S.I.) in afwachting van de 
definitieve staatsorde van Indonesië.
1949 1 omslag

407 Nota's van Jonkman over de toekomstige status van Nieuw-Guinea ter 
voorbereiding van de Ronde Tafel Conferentie.
1949 1 omslag

408 Stukken betreffende een concept Unie-Statuut Nederland- Indonesië van de 
Commissie van Negen.
1949 1 omslag

409 Ingekomen stukken van de Commissie van Negen betreffende plannen tot 
oprichting van een Uniehof. Gestencild.
1949 1 omslag

410 Tekst van een toespraak van Johan Ariks betreffende de status van het Papoeavolk 
van Nieuw-Guinea. Doorslag.
1949 1 stuk

411 Codetelegrammen uit Batavia. Afschriften.
1949 1 omslag

412 Ingekomen stukken van het ministerie van Voorlichting te Makassar.
1949 4 stukken

413 "Het brengen van recht en orde in Midden-Java", publicatie van de 
Regeringsvoorlichtingsdienst. Gedrukt.
1949 1 stuk

414 "Van actie I tot actie II," ingekomen nota van R.F. Beerling, verbonden aan de 
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Universiteit van Indonesië. Doorslag.
1949 1 stuk

415 "Gehoorzaamheid- Vrijheid-Creativiteit (Plan Beel contra Veiligheidsraad 
resolutie)", ingekomen nota van M. de Niet. Doorslag.
1949 1 stuk

416 Ingekomen memoranda van de delegatie van Oost-Indonesië en de positie van de 
Bijeenkomst voor Federaal Overleg (B.F.-O.) als partij van het ministerie van 
Voorlichting Oost Indonesië met aanbiedingsbrief.
1949 2 stukken

417 "Beschouwingen naar aanleiding van de debatten in de Tweede Kamer over de 
Rehabilitatie Uitkering", ingekomen nota van M.H. van Lawick van Pabst met 
aanbiedingsbrief.
1949 2 stukken

418 "De toekomstige verhouding van Nederland-Indonesië", ingekomen verslag van 
een aantal bijeenkomsten van enkele-Nederlanders en Indonesiërs.
1949 1 stuk

419 Ingekomen memorandum van het Hoofdbestuur Groter Nederland Actie 
betreffende de vaststelling van de status van Nieuw-Guinea alsmiede nota 
betreffende de kolonisatie. Doorslag.
1949 2 stukken

420 Notities van Jonkman ter voorbereiding van de behandeling van de begroting van 
het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen.
1949 1 stuk

421 Teksten van redevoeringen en notities van J.W. Meyer Ranneft, lid van de Raad van 
State, over het Indonesische vraagstuk.
1949 1 omslag

422 Teksten van radioredes van Jonkman voor de VARA betreffende de resultaten van 
de Ronde Tafelconferentie.
1949 1 omslag

423 "De Rondetafelconferentie", manuscript van Jonkman, Doorslag.
1949 1 stuk

424 "Indonesië in beide Kamers", manuscript van Jonkman. Doorslag.
1949 1 stuk

425 Regeringscommuniqué houdende het besluit van de Nederlandse regering om over 
te gaan tot een vervroegde souvereiniteitsoverdracht. Gestencild.
1949 1 stuk

426 Stukken van de Gemeenschappelijke actie van Nederlandse vrouwen aan 
Nederlandse politici betreffende invrijheidstelling van Nederlandse geinterneerden 
in Indonesië. Afschriften.
1949 1 omslag

427 "Memorandum on the Indonesian Problem", ingekomen verzoekschrift van de 
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Vereniging Groter Nederland Actie, Gemeenschappelijke actie van Nederlandse 
Vrouwen, Nationaal Reveil en de Nederlands Nieuw-Guinea Vrouwenbond met 
aanbiedingsbrief aan de kamerleden. Gedrukt.
1949 2 stukken

428 Tekst van een radiorede van minister Stikker ter herdenking van het 
inwerkingtreden van het Handvest der Verenigde Naties op 24 oktober 1945. 
Gestencild.
1949 1 stuk

429 Stukken betreffende de komst naar Nederland van Hoesain Poeang Limboro, ex-
minister en voorzitter van het parlement van de vroegere staat Oost-Indonesië, om 
te onderhandelen over rijstaankopen door Indonesië.
1949 1 omslag

430 Overzicht van de politieke situatie op Menado sinds de totstandkoming van de 
Republiek. Doorslag
1949 1 stuk

431 Brief van drs. Hatta aan Pandit Nehru betreffende de houding van Djokja tegenover 
de deelstaten alsmede commentaar op deze brief. Gestencild.
1949 2 stukken

432 Lijst van Indonesische delegatieleden bij de Ronde Tafel Conferentie met notities 
van Jonkman.
z.d 1 omslag

433 Grondwet van de Staat Oost-Indonesië. Gestencild.
z.d 1 stuk

6 Vertegenwoordining van Nederland op de Conferenties Nederland-Suriname Nederlandse-Antillen (1948-1952)

6 VERTEGENWOORDINING VAN NEDERLAND OP DE CONFERENTIES 
NEDERLAND-SURINAME NEDERLANDSE-ANTILLEN (1948-1952)

434 Ingekomen nota van Alvares Correa aan dr. Friedericy betreffende de Curaçaose 
intellectuele en economische groepen, met geleide brief.
1947 2 stukken

435 Stukken betreffende het verloop van de Ronde Tafel Conferentie.
1948 1 omslag

436 "Hoofdpunten urgentieprogramma Nederlandse Antillen", ingekomen artikel van 
dr. M.F. da Costa Gomes met begeleidend schrijven aan Jonkman.
1948 2 stukken

437 Ingekomen inhoudsopgave van het ontwerp-grondwet van het secretariaat-
generaal van de conferentie Nederland-Suriname-Curaçao met aanbiedingsbrief 
aan Jonkman.
1948 2 stukken

438 Verslag van de besprekingen van minister Götzen met de gouverneur van Suriname 
op het ministerie van Overzeese gebiedsdelen op 22 en 24 april. Gestencild.
1948 1 stuk

439 Ingekomen koninklijk besluit van 19 oktober 1948, no, 15, houdende benoeming 
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van vertegenwoordigers van Nederland op de conferentie tussen de 
vertegenwoordigers van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, met 
aanbiedingsbrief aan Jonkman. Afschriften.
1948 2 stukken

440 Ingekomen brief van de vertegenwoordiger van de Nederlandse Antillen in 
Nederland ter aanbieding van een artikel, verschenen in de Beurs- en 
Nieuwsberichten van 24 augustus 1950 betreffende de politieke toestanden op de 
Nederlandse Antillen, alsmede kranteknipsel.
1950 2 stukken

441 Stukken betreffende de besprekingen gevoerd ter voorbereiding van de Ronde 
Tafel Conferentie ter verwezenlijking van het Statuut voor het Koninkrijk.
1951 3 omslag

442 Koninklijk Besluit van 26 februari 1952, no. 21 houdende eervolle ontheffing van de 
functies van de vertegenwoordigers voor Nederland van de opgeheven conferentie 
Nederland-Suriname-Curaçao met aanbiedingsbrief aan Jonkman.
1952 2 stukken

7 Voorzitterschap en lidmaatschap van het hoofdbestuur van de Vereniging voor Internationale Rechtsorde van de Verenigde Naties (VIRO) (1949-1965)

7 VOORZITTERSCHAP EN LIDMAATSCHAP VAN HET HOOFDBESTUUR VAN DE 
VERENIGING VOOR INTERNATIONALE RECHTSORDE VAN DE VERENIGDE NATIES 
(VIRO) (1949-1965)

7.1 Voorzitterschap van het hoofdbestuur van de VIRO (1949-1952)

7.1 VOORZITTERSCHAP VAN HET HOOFDBESTUUR VAN DE VIRO (1949-1952)

443 Stukken betreffende studieconferenties van de VIRO.
1946 1 omslag

444 Stukken betreffende de herziening van het "program van actië. Met notities van 
Jonkman.
1946-1950 1 omslag

445 Rapport van mevrouw de Kanter-van Hettinga Tromp, voorzitter van de Commissie 
van Moeders en Opvoeders. Doorslag.
1949 1 stuk

446 Rapporten betreffende de werkzaamheden van de Nederlandse inlichtingendienst 
voor de verenigde Naties. Gestencild.
1949-1951 2 stukken

447 Stukken betreffende de subsidie-aanvraag voor het Nederlands Genootschap voor 
Internationale Zaken, de VIRO Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde 
Naties aan de minister voor Buitenlandse Zaken.
1949 1 omslag

448 Stukken betreffende de vierde Algemene Vergadering van de Wereldfederatie van 
Verenigingen voor de Verenigde Naties. Gestencild.
1949 omslag

449 Stukken betreffende de samenwerking van de VIRO met het Nederlands 
Genootschap voor Internationale Zaken.
1949 1 omslag
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450 Stukken betreffende de manifestatie van de Verenigde Naties te Eindhoven waarbij 
H. Spaak, oud-premier, van België het woord zou voeren.
1949 1 omslag

451 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 1949. Gestencild.
1949 1 stuk

452 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken houdende aanbieding van een 
afschrift van een nota van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties 
betreffende de herdenking van de United Nations Day op 24 oktober 1949 aan de 
Nederlandse Inlichtingen dienst voor de Verenigde Naties. Afschrift.
1949 1 stuk

453 Ingekomen verslag van mevrouw de Kanter van de werkzaamheden van de VIRO 
uitgebracht op de conferentie van Non-Governmental Organisations te Genève van 
mr. J.G. van Putten ter kennisgeving aangeboden aan Jonkman.
1949 2 stukken

454 Stukken betreffende doel en werkzaamheden van de VIRO.
1949-1950 1 omslag

455 Agenda's en notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur en het dagelijks 
bestuur, met bijlagen.
1949-1952 1 omslag

456 Briefwisseling van Jonkman met diverse personen.
1949-1952 1 omslag
Met staat.

457 Teksten van redevoeringen met aantekeningen van Jonkman. Met notities.
1949-1952 1 omslag

458 Ingekomen verzoekschrift aan het dagelijks bestuur van de VIRO van 
vertegenwoordigers van diverse Nederlandse federaties betreffende het doen 
aanwijzen van tien afgevaardigen door de Nederlandse Conventie, voor de 
bijeenkomst te Genève met begeleidend schrijven van D.H. Hueting, honorair 
hoofdbestuurslid van de Nederlandse Studentenvereniging voor wereldrechtsorde.
1950 2 stukken

459 Brief van C.P. Bal, lid van de VIRO, afdeling Haarlem, betreffende de houding van 
.de Verenigde Naties ten opzichte van Franco in Spanje aan mr. J.G. van Putten, 
secretaris van da VIRO, met bijlage.
1950 2 stukken

460 Stukken betreffende het opstellen van een brief aan alle Nederlandse verenigingen 
aangaande de oprichting van een scholingscentrum in internationale problemen.
1950 1 omslag

461 Brief van dr. N.J.C.M. Kappeyne van de Coppelio, honorair treasurer van de World 
Federation of United Nations Associations betreffende de betaling van 
achterstallige contributie aan de Wereldfederatie aan Van Putten, secretaris van de 
VIRO.
1950 1 stuk
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462 Circulaire aan de leden houdende aanmelding voor reizen georganiseerd door de 
VIRO om de Algemene Vergadering te Parijs te bezoeken. Gestencild.
1950-1951 3 stukken

463 Stukken betreffende een scholingscursus georganiseerd door de VIRO.
1950-1951 1 omslag

464 Verslag van de Internationale Conferentie Vredesopbouw te Zagreb met 
begeleidend schrijven van het bestuur van de Nederlandse Beweging ter 
bevordering van de Internationale Veiligheid aan de aangesloten verenigingen. 
Gestencild.
1951 2 stukken

465 Brieven van mr. Th. H. Bot houdende aanbieding van teksten betreffende de 
uitwerking van vraagstukken naar aanleiding van de V.N. resolutie "United Action 
For Peace"
1951 1 omslag

466 Ingekomen jaarverslag van mr. Van Putten over de activiteiten van de VIRO alsmede
nota van mr. Cohen Stuart over de Atlantische Federale Unie.
1951 1 omslag

467 Stukken betreffende de uitnodiging van Jonkman om als voorzitter van de VIRO 
zitting te nemen in de te vormen raad van bijstand van de Nederlandse Jongeren 
Federalisten.
1951 1 omslag

468 Ingekomen verslag van een bijeenkomst van belangstellenden in het Atlantisch 
federalisme alsmede een rapport van Clarence K. Streit over de Atlantische Unie, 
met aanbiedingsbrief.
1951 3 stukken
Het rapport is in het Engels.

469 Resoluties van de Verenigde Naties betreffende de rol van de World Federation 
United Nation Associations (WFUNA) en de "Peoples Section" van de Verenigde 
Naties door mr. J.G. van Putten, secretaris van de VIRO, aan de leden van het 
dagelijks bestuur aangeboden. Doorslag.
1951 1 omslag

470 Lijst van deelnemers aan de lunch aangeboden door de Belgische Vereniging voor 
de Verenigde Naties, ter ere van Jonkman. Gestencild.
1952 1 stuk

471 Stukken betreffende de bespreking van het rapport van de Atlantische Commissie 
in het hoofdbestuur van de VIRO.
1952 1 omslag

7.2 Lidmaatschap van het hoofdbestuur van de VIRO (1952-1965)

7.2 LIDMAATSCHAP VAN HET HOOFDBESTUUR VAN DE VIRO (1952-1965)

472 Briefwisseling met Henri Cochaux, voorzitter van het uitvoerend comité van de 
World Federation of United Nations Associations.
1953 1 omslag



2.21.298 Jonkman 55

473 Brief van mr. G.M. Greup, algemeen secretaris van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken van Amsterdam, betreffende de wijze waarop men in Amsterdam 
belangstelling zou kunnen wekken voor de VIRO, met lijst van belangrijke zaken in 
Amsterdam.
1953 2 stukken

474 Briefwisseling met de voorzitter van de American Businessmen"s Club.
1952-1953 1 omslag

478 Teksten van redevoeringen van Jonkman met aantekeningen.
1953 1 omslag

479 Verslag van de Atlantische Conferentie 1953 gehouden in de Ridderzaal. Gedrukt.
1953 1 deel

480 Briefwisseling van Jonkman met diverse personen.
1954-1966 1 omslag
Met staat.

481 Jaarboekje van de VIRO 1958-1959. Gedrukt.
1959 1 stuk

482 Brief van prof. mr. P.J.G. Kapteyn, voorzitter van het Werkcomité "Jaar van 
Internationale Samenwerking" houdende verzoek aan Jonkman om zitting te 
nemen in het Ere-comité met bijlagen.
1965 3 stukken

483 Ingekomen agenda en verslag van een vergadering van 27 april 1966 van het 
hoofdbestuur van de VIRO met begeleidend schrijven van de secretaris aan 
Jonkman.
1966 3 stukken

484 Verslag van de Nederlandse delegatie in de Commissie van de Verenigde Naties 
inzake Beginselen van Internationaal Recht betreffende vriendschappelijke 
betrekkingen en samenwerking tussen Staten. Afschrift.
1966 1 stuk

485 Verslag van de algemene ledenvergadering van het Nederlands Genootschap voor 
Internationale Zaken.
1970 1 stuk

486 "Wat wil de VIRO", brochure.
z.d

487 Brochure van de Belgische Vereniging voor de Verenigde Naties.
z.d 1 stuk

8 Lidmaatschap en voorzitterschap van de Programmaraad van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep (1950-1966).

8 LIDMAATSCHAP EN VOORZITTERSCHAP VAN DE PROGRAMMARAAD VAN DE 
STICHTING RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP (1950-1966).

8.1 Lidmaatschap van de Programmaraad (1950-1959)

8.1 LIDMAATSCHAP VAN DE PROGRAMMARAAD (1950-1959)

488 Tekst van een toespraak van D.D.B. Bosman op 1 november 1949 in de eerste 
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uitzending van de Afri kaanse afdeling van Radio Nederland Wereldomroep. 
Gestencild.
1949 1 stuk

489 Beschikking van de minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen van 21 april 
1950 waarbij de leden van de Wereldomroep worden benoemd. Gestencild.
1950 1 stuk

490 Stukken betreffende de uitzending van de Wereldomroep van een causerie ter 
gelegenheid van de zestigste verjaardag van Jonkman.
1951 1 omslag

491 "Taak en Toekomst van de Wereldomroep", van H.J. van den Broek, ingekomen 
nota. Gestencild.
1952 1 deel

492 Aantekeningen van Jonkman ten behoeve van uitzendingen.
1955 1 omslag

493 Lijst van panden in eigendom of in gebruik door de Nederlandse Radio Unie in 
Hilversum alsmede twee topografische kaarten van Hilversum.
1956 3 stukken

494 Nota van het bestuur van de Wereldomroep inzake bouw en technische 
accomodatie van de Wereldomroep aan de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. Gestencild.
1956 1 stuk

495 Programma's van uitzendingen. Gestencild.
1956-1959 1 omslag

496 Nota's van de Programmaraad genummerd 103-325.
1956-1965 1 omslag

497 ''Doel en werkzaamheden" nota van het bestuur de Wereldomroep, met bijlage. 
Gestencild.
1958 2 stukken

498 Brief van het bestuur van de Wereldomroep betreffende de kosten van 
werelduitzendingen aan de minister-president en de Ministerraad. Gestencild.
1958 1 stuk

8.2 Voorzitterschap van de Programmaraad (1959-1966)

8.2 VOORZITTERSCHAP VAN DE PROGRAMMARAAD (1959-1966)

499 Beschikking van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 
januari 1950, waarbij Jonkman benoemd wordt tot voorzitter van de 
Programmaraad. Doorslag.
1959 1 stuk

500 Briefwisseling van Jonkman met diverse personen.
1959-1966 1 omslag
Met staat.

501 Aantekeningen ter voorbereiding van uitzendingen.
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1959 1 omslag

502 Nota van de staatssecretarissen van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr.Y. 
Schollen en de staatssecretarissen van Economische Zaken dr. G.M.J. Veldkamp 
inzake reclametelevisie in Nederland. Met bijlagen.
1960-1961 1 omslag

503 Notulen van vergaderingen van de Programmaraad, met bijlagen.
1960-1965 1 omslag

504 Jaarverslagen van de Programmaraad.
1960-1965 1 omslag

505 Kijkreacties. Gestencild.
1960-1964 3 stukken

506 Tekst van rede van Jonkman voor de Wereldomroep. Gestencild.
1961 1 stuk

507 Nota's van de Afrikaanse adviescommissie van de Radio Nederland Wereldomroep 
genummerd 150-184.
1961-1963 1 omslag

508 Bekroonde opstellen van de Arabische prijsvraag. Afschriften.
1962 2 stukken

509 Ingekomen stukken betreffende de zienswijse van het bestuur van de Nederlandse 
Televisie Stichting (N.T.S.) over de invoering van de commerciële televisie in 
Nederland.
1962-1963 1 omslag

510 Agenda's van vergaderingen van de Adviescommissie voor de Afrikaanse 
uitzendingen. Afschriften.
1963-1965 3 stukken

511 Agenda van vergadering van de Programmaraad van 9 december 1965. Afschriften.
1965 1 stuk

512 Stukken betreffende de afscheid van Jonkman als voorzitter.
1965 1 omslag

513 Stukken betreffende het meerjarenplan "geldmiddelen" van de Wereldomroep.
1965-1966 1 omslag

514 Lijst van golflengten (frequenties) voor de verschillende zendrichtingen. Afschrift.
1966-1967 1 stuk

515 Teksten van toespraken van koningin Juliana voor de Wereldomroep. Gestencild.
z.d 1 stuk
In het Engels.
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9 Voorzittarschap van de Garantiewetcommissie burgerlijk en militair personeel (1935) 1950-1970

9 VOORZITTARSCHAP VAN DE GARANTIEWETCOMMISSIE BURGERLIJK EN 
MILITAIR PERSONEEL (1935) 1950-1970

516 Circulaires betreffende richtlijnen ten aanzien van aanstelling, schorsing en ontslag 
van personeel in Nederlands-Indië. Doorslag.
1935-1937 2 stukken

517 Koninklijke besluiten en ministeriële beschikkingen betrekking hebbende op de 
Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië. Afschriften.
1948-1952 1 omslag

518 Notities van Jonkman ten behoeve van vergaderingen.
1949-1969 1 omslag

519 Briefwisseling met L.Götzen, minister zonder Portefeuille. Met bijlagen.
1950 1 omslag

520 Ingekomen tekst van de rede uitgesproken door minister Götzen bij de installatie 
van de afvloeiingscommissie, ter kennisgeving aangeboden aan Jonkman.
1950 2 stukken

521 Tekst van de eedaflegging van Jonkman als voorzitter.
1950 1 stuk

522 Beschikking van de minister van Uniezaken en Overzeesche Rijksdelen van 26 juli 
1950, waarbij de leden van de Garantiewetcommissie benoemd worden alsmede 
beschikking waarbij de secretaris benoemd wordt. Doorslag.
1950 2 stukken

523 Beschikking van de minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen van 26 juli 
1950, betreffende de vaststelling van vacatiegeld aan de leden van de 
Garantiewetcommissie. Doorslag.
1950 1 stuk

524 "De rechtspositie van de burgerlijke overheidsdienaren in Indonesië in verband met 
de souvereiniteitsoverdracht, brochure van de Samenwerkende Vakorganisaties 
van Overheidspersoneel (SVO). Gedrukt.
1950 1 stuk

525 Aantekeningen van vergaderingen van de Garantiewetcommissie ter behandeling 
van verzoekschriften, met bijlagen.
1950-1975 1 pak

526 Briefwisseling van Jonkman met diverse personen.
1951-1970 1 omslag
Met staat.

527 Stukken betreffende de benoeming van de secretaris, leden en plaatsvervangende 
leden vande commissie.
1952-1967 1 omslag

528 Stukken betreffende de interpretatie van het begrip "bijzondere bepalingen" in het 
artikel 2, lid 3 (a) van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië. 
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Doorslag.
1954 1 omslag

529 "De achterstallige Indische ambtenarensalarissen", artikel van mr. J.B. Akkerman uit
Themis, het Rechtsgeleerd blad, 1957, aflevering 4. Overdruk.
1957 1 deel

530 Stukken betreffende de staat van nog te behandelen verzoekschriften alsmede 
proces-verbaal van over gave van het beheer over en van het archief en overige 
administratieve bescheiden van het secretariaat van de Garantiewetcommissie.
1962 1 omslag

531 Briefwisseling met het ministerie van Buitenlandse Zaken.
1962-1966 1 omslag

532 Stukken betreffende de herdenking van het vijftienjarig alsmede het twintigjarig 
bestaan van de Garantiewetcommissie.
1966 1 omslag

533 Stukken betreffende de promotiemogelijkheden van mr. R.M.S. Loman, werkzaam 
bij het ministerie van Defensie.
1968 1 omslag

534 Briefwisseling met de Ministeris van Buitenlandse Zaken met bijlagen.
1968-1974 1 omslag

535 Jaaroverzichten en kwartaalstaten van verrichte werkzaamheden van de 
Garantiewetcommissie.
1968-1975 1 omslag

536 "Het torentje", personeelsblad van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 
september 1970 nummer 9, waarin opgenomen een artikel over de viering van het 
twintigjarig bestaan van de Garantiewetcommissie.
1970 1 deel

537 Ingkomen brieven van de secretaris van de Garantiewetcommissie aan de leden van
de commissie.
1970-1971 1 omslag

10 Lidmaatschap van het Werkcomité van de tentoonstelling "De geschiedenis van de Staten-Generaal" (1952).

10 LIDMAATSCHAP VAN HET WERKCOMITÉ VAN DE TENTOONSTELLING "DE 
GESCHIEDENIS VAN DE STATEN-GENERAAL" (1952).

538 Ingekomen brieven van de secretaris van het Werkcomité.
1952 1 omslag

539 Briefwisseling van Jonkman met diverse personen.
1952 1 omslag

540 Notulen van vergaderinggen van het Werkcomité.
1952 1 omslag

541 Stukken betreffende de begroting met een nota.
1952 1 omslag
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542 Lijst van personen, die zullen deelnemen ann de rondleiding gehouden door 
Jonkman, alsmede een overzicht van de tentoonstellingsruimten.
1952 2 stukken

543 Ingekomen uitnodiging aan Jonkman tot bijwoning van de expositie.
1952 1 stuk
In het Frans.

544 Exploitatie-overzicht van de tentoonstelling.
1952 1 stuk

545 Tekst onder de titel "Geschiedenis van de Staten-Generaal" alsmede de inleiding. 
Gestencild.
z.d 2 stukken

546 Eerste schets van de afbeeldingen van de tentoonstelling. Gestencild.
z.d 1 stuk

547 Aantekeningen van Jonkman betreffende de Nederlandse staatsintellingen met het 
oog op de voorbereiding van de tentoonstelling.
z.d 1 omslag

11 Voorzitterschap van het Comité Nationale Herdenking 1813-1863 (1963-1964)

11 VOORZITTERSCHAP VAN HET COMITÉ NATIONALE HERDENKING 1813-1863 
(1963-1964)

548 Stukken betreffende de benoeming en installatie van de leden van het Comité.
1963 1 omslag

549 Ingekomen brief van de secretaris van het Comité betreffende de bijeenkomst en 
manifestaties alsmede een lijst van de leden.
1963 2 stukken

550 Briefwisseling van Jonkman met diverse personen.
1963 1 omslag

551 Brochures en progamma van de Nationale Herdenking.
1963 1 omslag

552 Stukken betreffende de herdenking van het eeuwfeest van de onafhankelijkheid 
van Nederland in 1913. Gestencild.
z.d 1 omslag

12 Voorzitterschap van de Verenigde Commissie 500 Jaar Staten-Generaal (1963-1964)

12 VOORZITTERSCHAP VAN DE VERENIGDE COMMISSIE 500 JAAR STATEN-
GENERAAL (1963-1964)

553 Briefwisseling van Jonkman met diverse personen.
1962-1964 1 omslag
Met staat.

554 Ingekomen brief van de griffier van Tweede kamer betreffende de bijeenkomst in 
de Ridderzaal op 9 januari 1964 ter gelegenheid van de herdenking 500 jaar Staten-
Generaal. Gestencild.
1963 1 stuk
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555 Aantekeningen van Jonkman ten behoeve van de publicatie," 500 jaar Staten-
Generaal".
1963 1 omslag

556 Briefwisseling met Koninklijke van Gorcum N.V. over de uitgave van een boek over 
de Staten-Generaal.
1963-1964 1 omslag

557 Stukken betreffende radiouitzendingen over 500 jaar Staten-Generaal.
1963-1964 1 omslag

558 Stukken betreffende de voorbereiding en de vaststelling van het programma van de
herdenking.
1963-1964 1 omslag

559 Programma voor de gemeenschappelijke bijeenkomst van de beide Kamers der 
Staten-Generaal ter gelegenheid van de herdenking van het 500- jarig bestaan van 
de Staten-Generaal in de Ridderzaal.
1964 1 stuk

560 Plattegrond van de Ridderzaal met de zitplaatsen van de Kamerleden en gasten ter 
gelegenheid van de herdenking.
1964 1 stuk

561 Aantekeningen van Jonkman betreffende de "noenzaal" van de Eerste Kamer.
1964 1 stuk

562 Teksten van redevoeringen van van Thiel, voorzitter van de Tweede Kamer en 
Lachmon, statenvoorzitter van Suriname gehouden, in de Ridderzaal ter 
gelegenheid van de herdenking. Gestencild.
1964 1 stuk

563 Teksten van de redevoeringen door Jonkman uitgesproken tijdens de bijenkomst in 
de Ridderzaal, met correcties. Gestencild.
1964 4 stukken
In het Engels en het Frans.

564 "500 jaar Staten-Generaal": "O.K.W.- mededelingen", nummer 3 en 4, 1964, 
weekblad van het departement van Onderwijs en Wetenschappen, gewijd aan de 
herdenking.
1964 1 stuk

565 Brief van de voorzitter van de Tweede Kamer houdende een voorstel om ter 
gelegenheid van de herdenking op 29 en 30 mei door de Beneluxraad Nederlandse 
onderscheidingen uit te reiken aan diverse leden van de Beneluxraad, met lijst van 
namen van degenen, die in aanmerking komen voor een onderscheiding. Doorslag.
1964 2 stukken
De lijst is in het Frans.

566 Programmaboekje van de viering op 29 en 30 mei 1964 op de Grote Markt te 
Brussel van de Raadgevende Beneluxraad. Gedrukt.
1964 1 deel
In het Nederlands en het Frans.
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567 Kranteknipsels betreffende de viering.
1964 1 omslag

13 Voorzitterschap van het Comité Nationaal Monument Koningin Wilhelmina (1963-1967)

13 VOORZITTERSCHAP VAN HET COMITÉ NATIONAAL MONUMENT KONINGIN 
WILHELMINA (1963-1967)

568 Telexberichten en krante-artikelen betreffende de oprichting van een nationaal 
monument ter nagedachtenis van koningin Wilhelmina.
1963-1969 1 omslag

569 Ingekomen toelichting van de Gemeentewerken van 's-Gravenhage op de 
maquette betreffende een voorstel tot verbouwing van het oude raadhuis aan de 
Groenmarkt en tot wijziging van de omgeving.
1963 1 deel

570 Aantekeningen van Jonkman.
1963 1 omslag

571 Briefwisseling met P.de Boer, voorzitter-directeur van de Bond van Mobilisatie-
Invaliden en hun Nabestaanden en de Stichting De Nederlandse Soldaat. Met 
bijlagen.
1963 1 omslag

572 Briefwisseling van Jonkman met diverse personen.
1963-1968 1 omslag
Met staat.

573 Ingekomen rapport van het Comité, met aanbiedingsbrieven.
1963-1968 1 omslag

574 Notulen van de vergaderingen van het Comité Nationaal Monument Koningin 
Wilhelmina. Gestencild.
1963-1967 1 omslag

14 Voorzitterschap van de Stichting Nationaal Comité Huwelijksgeschenk Prinses Beatrix en Claus von Amsberg (1965-1968)

14 VOORZITTERSCHAP VAN DE STICHTING NATIONAAL COMITÉ 
HUWELIJKSGESCHENK PRINSES BEATRIX EN CLAUS VON AMSBERG (1965-1968)

575 Lijst van leden van het Nationaal Comité Huwelijksgeschenk alsmede de eerste 
wijziging van de ledenlijst.
1965 1 omslag

576 Modelbrieven van Jonkman houdende verzoek om zittingte nemen in het algemeen
Bestuur Nationaal Comité Huwelijksgeschenk, met formulieren voor de 
beantwoording van het verzoek. Gestencild.
1965 1 stukken

577 Aantekeningen van Jonkam voor kontakt met de pers, radio en televisie en het 
houden van toespraken.
1965 1 omslag

578 Stukken betreffende de stichtingsacte van het Nationaal Comité 
Huwelijksgeschenk.
1965-1966 1 omslag
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579 Briefwisselingvan Jonkman met diverse personen.
1965-1966 1 omslag
Met staat.

580 Verslagen met notities van Jonkman.
1966 1 omslag

581 Circulaires van de Stichting Nationaal Comité Huwelijksgeschenk aan de 
burgemeesters van de Nederlandse gemeenten betreffende de oprichting van 
plaatselijke comité's ter inzameling van gelden, Gestencild.
1966 2 stukken

582 Stukken betreffende de begroting en rekeningen van de Stichting Comité Nationaal 
Huwelijksgeschenk.
1966-1968 1 omslag

583 Briefwisseling met de particulier secretaris van prinses Beatrix en prins Claus.
1967-1969 3 stukken

584 Knipsels betreffende de bestemming voor het nationaal huwelijksgeschenk, met 
persoonlijke notities.
1966-1967 1 omslag

585 "De schoolgaande jeugd en het huwelijk van prinses Beatrix", artikel uit "Uitleg", 
voorlichtingsblad van het departement van Onderwijs.
z.d 1 stuk
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