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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:
Familie Immink-Ninaber

Archiefbloknummer:
C25076

Omvang:
141 inventarisnummer(s); 2,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel van de stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is in het Frans en Latijn.

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

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Immink
Ninaber
Biben. Johanna Elisabeth
Biben, Martin Gerard, , 1789-1832
Bouwmeester, Johanna Elisabeth, , 1753-1815
Brouwer, Wilhelmina
Gorter, Klara Cornelia
Immink, Adam Philip Wynold, , 1857-1885
Immink, Adrianus Johannes, , 1838-1914
Immink, Johan Elisa, , 1861-1924
Immink, Petrus, , 1776-1841
Immink, Petrus, , 1830-1900
Immink, Wernerus, , 1806-1876
Laer, Aleida van, , 1784-1829
Ninaber, Adrianus Johannes, , 1717-1765
Ninaber, Adrianus Johannes, , 1775-1861
Ninaber, Adrianus Johannes, , 1847-1896
Ninaber, Cornelia Henrietta Ninaber
Ninaber, Engelbertus Cornelius, , 1692-1725
Ninaber, Johan Derk, , 1782-1812
Ninaber, Johan Derk, , 1817-1848
Ninaber, Johanna Elisabeth, , 1809-1876
Ninaber, Johannes Coenradus, , 1779-1848
Ninaber, Wilhelmus Antonius, , 1747-1803
Noordink, Johanna Jacoba, , 1833-1905
Roos, Cornelia Margaretha Jacoba, , 1855-1940 

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de families Immink en Ninaber (1721-1944) bestaat uit stukken van het 
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predikantengeslacht Immink en de aangetrouwde familie Ninaber. De stukken zijn onder andere 
van juridische aard inzake het recht in Nederland en voornamelijk Nederlands-Indië: te vinden zijn 
onder meer ontwerp-koninklijke besluiten, aantekeningen en brieven inzake de gelijkstelling van 
'Inlanders' en Europeanen, de organisatie van de landraden in Nederlands-Indië, en de 
rechtspositie in het geval van gemengde huwelijken en nalatenschappen.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Materiële beperkingen

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

Aanvraaginstructie

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

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Familie Immink-Ninaber, nummer toegang 2.21.422, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Immink-Ninaber, 2.21.422, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Voor zover bekend is de familiale band tussen de families Immink en Ninaber gelegd door het 
huwelijk tussen dominee Wernerus Immink en Johanna Elisabeth Ninaber dat op 21 juli 1829 werd 
gesloten in Hellendoorn, waar Wernerus toen predikant was.

Familie Immink

FAMILIE IMMINK
1

De familie Immink zou als een predikantengeslacht getypeerd kunnen worden. Diverse generaties 
waren werkzaam als dominee. Van vader op zoon werd het predikantenambt doorgegeven door 
achtereenvolgens: Warnerus Immink (1671-1724), predikant te Eibergen, aan zijn zoon Jacobus 
Immink (1698-1767), predikant te Enschede, aan diens zoon Warnerus Immink (1734-1778), 
predikant te Enschede, aan diens zoon Petrus Immink (1776-1841), predikant en rector Latijnse 
school te Ootmarsum. Hij gaf het ambt op zijn beurt door aan zijn zonen Wernerus Immink (1806-
1876), predikant te Kamperveen en te Doesburg, en Willem Arnold Immink (1808-1875), predikant 
te Zeddam. 2 De zoon van deze laatste Wernerus zette de traditie voort: Petrus Immink (1830-1900)
was Nederlands Hervormd predikant, op het laatst van zijn leven in Bergen in Noord-Holland. 3

Naast deze religieuze activiteiten waren de leden van de familie Immink ook actief in bestuurlijke 
functies. Adrianus Johannes (1838-1914) en Johan Elisa (1861-1924) zijn daarvan goede 
voorbeelden.

Adrianus Johannes Immink werd op 12 maart 1838 in Doesburg geboren. Hij studeerde rechten in 
Utrecht, en sloot zijn studie af met een promotie in 1861 op een proefschrift over brandstichting. 
Daarna ging hij studeren aan de Koninklijke Academie in Delft. Na zijn grootambtenaarsexamen te 
hebben afgelegd werd hij in 1864 benoemd tot ambtenaar van de eerste klasse voor de burgerlijke 
dienst in Nederlands-Indië. Dit was het begin van een langdurige carrière in de Nederlands-
Indische rechterlijke macht, waarin hij het uiteindelijk in 1882 bracht tot raadsheer van het 
Hooggerechtshof van Nederlands-Indië. Op zijn eigen verzoek werd Adrianus Johannes in 1889 
eervol ontslag verleend. Hij keerde toen terug naar Nederland. Daar werd hij in 1892 lid van de 
Staatscommissie tot herziening van het Indisch privaatrecht. A.J. Immink bleef daarnaast ook 
wetenschapper. Gedurende zijn gehele bestuurlijke en ambtelijke carrière heeft hij publicaties over
het Nederlands-Indische rechtssysteem en de rechterlijke macht in Nederlands-Indië het licht 
doen zien. 4

De op 7 januari 1861 in Noord-Scharwoude geboren Johan Elisa maakte een bescheiden 
bestuurlijke carrière door op te klimmen van ambtenaar op de secretarie van de gemeente Sloten 
(1883) via burgemeester van Buiksloot en van Kuinre en Blankenham tot burgemeester en 
secretaris van Stolwijk aan het einde van zijn carrière (vanaf 1905 tot zijn dood in 1924).

1 Een genealogisch overzicht van de familie Immink is te vinden in: Nederlands Patriciaat, jaargang XXIX (1943), 145-
191. Daarin komen ook leden van verwante families aan de orde.

2 Ook de schoonzoon van Petrus was dominee, te weten Antonius Jacobus Josinus Warnsinck (1816-1892) die in 
1841 in het huwelijk trad met Petrus’ dochter Petronella Jacoba Immink (1813-1861).

3 Ook de schoonvader van Petrus was dominee: Adam Philip(pus) Winold Noordink, de vader van Petrus’ 
echtgenote Johanna Jacoba Noordink, was predikant.

4 Zie voor meer informatie over mr. A.J. Immink: C. Fasseur, “Immink, Adrianus Johannes (1838-1914)” in: 
Biografisch Woordenboek van Nederland (te raadplegen via internet: 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN). Enkele publicaties van de hand van A.J. Immink zijn terug te 
vinden in het familiearchief: zie inventarisnummers 68, 71, 72 en 75.

http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN
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Een aantal leden van de familie Immink waren als militair actief. De broers Willem Arnold (1801-
1875) en Antonie Johannes Bernardus Immink (1810-1882) namen deel aan de militaire campagne 
in het huidige België, de Tiendaagse Veldtocht. In augustus 1831 schreven zij vanuit Hasselt en 
Leuven een brief aan hun vader Petrus Immink in Ootmarsum. Daarin vertellen zij over hun 
ervaringen en maken zij melding van de succesvol afgeronde vredesonderhandelingen. 5 Antonie 
Johannes Bernardus bleef vervolgens in de Zuidelijke Nederlanden achter, om zich daar als 
koopman te vestigen. In 1854 trouwde hij in Namen met Rosalie Bailly. Willem Arnold keerde na de
militaire activiteiten terug naar het noorden om als predikant de familietraditie voort te zetten.

Familie Ninaber

FAMILIE NINABER
Waar de familie Immink duidelijke kenmerken van een domineesfamilie vertoont, is de familie 
Ninaber minder gemakkelijk te duiden. Dat heeft te maken met het feit dat over de diverse leden 
van de familie Ninaber in het familiearchief minder materiaal aanwezig is dan over de familie 
Immink. Toch zijn ook hier wel enkele karakteriseringen te geven.

Allereerst kende de familie Ninaber, evenals de familie Immink, een aantal opvolgende generaties 
van dominees: Henricus (†1711) was predikant te Wilpe, zijn zoon Engelbertus Cornelius (1692-1725)
was predikant te Amboine en diens zoon Adrianus Johannes (1717-1765) was predikant te 
Hoevelaken.

Andere leden van de familie Ninaber waren actief in bestuurlijke (soms deels militaire) functies: 
Wilhelmus Antonius (1747-1803) was actief als lid van het bestuur van het Departement van de 
Ouden IJssel/Overijssel 6 en Adrianus Johannes (1775-1851) maakte deel uit van de gewapende 
burgermacht. 7

Daarnaast studeerden zowel Adrianus Johannes Ninaber (1717-1765) als zijn naamgenoot, achter-
achter-kleinzoon Adrianus Johannes (1847-1896), rechten, respectievelijk aan de Gelderse 
Academie te Harderwijk en aan de Universiteit Leiden. 8

Deze laatste Adrianus Johannes Ninaber doorliep vervolgens ook een bestuurlijke carrière die hem 
via de vervulling van het ambt van burgemeester van Wanneperveen in 1875 het 
burgemeesterschap van Hellendoorn opleverde. 9

Enkele leden van de familie Ninaber doorliepen een militaire carrière. Johan Derk (1782-1812) 
begon zijn militaire loopbaan in 1799 als cadet in het Bataafse leger, om uiteindelijk te eindigen als 
1e Luitenant van het 2e Regiment de Grenadiers a Pied de la Garde in het Franse leger. 10 In die 
hoedanigheid maakte hij deel uit van het Franse leger dat onder leiding van keizer Napoleon de 
Russische Veldtocht ondernam. Tijdens deze expeditie maakte Johan Derk op 7 september 1812 de 
slag bij Borodino op afstand mee en was hij vervolgens diep onder de indruk van de intocht in het 
brandende Moskou. Op 17 november 1812 kwam hij om in de slag bij Krasnoe. De brieven die 
Johan Derk tijdens deze militaire expeditie naar huis schreef, geven een zeer direct en indringend 
beeld van zijn ervaringen in het napoleontische leger. 11

5 Zie inventarisnummer 41
6 Zie inventarisnummer 11. Een overzicht van de bestuurlijke functies van W.A. Ninaber is opgenomen op de 

website van Parlement & Politiek (www.parlement.com).
7 Zie inventarisnummer 13.
8 Zie inventarisnummers 10 en 31. Zoals hiervoor reeds is vermeld studeerde ook de naamgenoot uit de Immink-

tak, Adrianus Johannes Immink (1838-1914), rechten aan de Universiteit Leiden.
9 Zie inventarisnummers 32 en 33.
10 Zie voor meer informatie over Johan Derk Ninaber: Mathieu Willemsen, “Joan Derk Ninaber” in: Hattem, Mark 

van, Mariska Pool & Mathieu Willemsen (samenst.), Voor Napoleon. Hollanders in oorlogstijd 1792-1815 (Bussum 
2005), 76-79.

11 Zie inventarisnummer 17.

http://www.parlement.com/
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Naast Johan Derk doorliepen ook Johannes Coenradus Ninaber, een broer van Johan Derk, een 
carrière als beroepsmilitair. Hij begon zijn loopbaan in het Bataafse Gemenebest en kwam via het 
leger van Lodewijk Napoleon terecht in het Franse leger als kapitein (1813). Daarna maakte hij nog 
carrière in het Nederlandse leger, en was hij een (korte?) tijd gelegerd op Curacao. 12

Een van het voorgaande afwijkende loopbaan had Johan Derk Ninaber (1817-1848), die werd 
vernoemd naar zijn in Rusland omgekomen oom. Johan Derk studeerde medicijnen in Leiden en 
promoveerde aldaar op een proefschrift over groeistoornissen. Daarna vestigde “Doctor Ninaber” 
zich als “Stads-Doctor”. 13

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Zoals mr. dr. Petrus Wernérus Adam Immink (1908-1965) de schenker was van het archief van zijn 
oudoom, mr. A.J. Immink, aan het toenmalige Algemeen Rijksarchief, was hij vermoedelijk ook de 
archivaris voor de bescheiden over (de) andere leden van de gelieerde families Immink en Ninaber.
Het Familiearchief Immink – Ninaber waarvan dit de inventaris is, is hoogstwaarschijnlijk door 
hem bijeengehouden en wellicht –gebracht.

Door Petrus Immink is uitgebreid onderzoek gedaan naar zijn voorouders. Hij is daarmee een 
belangrijke verzamelaar en archivaris van het Familiearchief Immink – Ninaber. Waarschijnlijk is 
om die reden het zwaartepunt van het archief enigszins op de familie Immink komen te liggen.

Daarnaast heeft echter Adrianus Johannes Ninaber (1775-1861) een cruciale rol gespeeld in het 
bijeenbrengen en bijeenhouden van een familiearchief. Daarvan getuigen de door hem 
verzamelde en opgestelde aantekeningen over de geschiedenis van de familie Ninaber en 
aangetrouwde families. 14 Via zijn naar hem genoemde kleinzoon zijn de familieaantekeningen 
terechtgekomen bij zijn achter-kleindochter Jacoba Aleida Johanna Ninaber. De ongetrouwd 
gebleven Jacoba heeft de familie-papieren overgedragen aan Petrus Wernerus Immink.

Een deel van het Familiearchief Immink-Ninaber berust al 60 jaar op het Nationaal Archief, een 
ander deel is in 2007 aan het Nationaal Archief in bewaring gegeven.

De Collectie A.J. Immink (1838-1924), 1892-1902 is door prof.mr. P.W.A. Immink afgestaan aan de 
Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Door de universiteit is het archief in 1948 overgedragen aan het
Algemeen Rijksarchief. Van deze collectie is een inventaris opgesteld (toegangsnummer 
2.21.091.01). De omvang van deze collectie is ongeveer 0,20 meter.

In 2007 is door mevrouw dr. G.K. Immink een collectie archiefmateriaal afkomstig van de familie(s)
Immink en Ninaber over de periode 1740-1920 aan het Nationaal Archief in bewaring gegeven. Dit 
archief heeft een omvang van ongeveer 1 strekkende meter.

Zoals vrijwel altijd bij familiearchieven geldt ook voor het Familiearchief Immink – Ninaber dat de 
verdeling van het archiefmateriaal over de verschillende leden van de beide families zeer 
ongelijkmatig is. Over vooral Adrianus Johannes en Johan Elisa is erg veel materiaal te vinden, 
terwijl over anderen weinig tot niets in het archief is overgeleverd. Ook zijn de leden van de familie
Ninaber in sterke mate ondervertegenwoordigd ten opzichte van de familie Immink.

12 Zie inventarisnummer 14.
13 Zie inventarisnummers 26, 27 en 30. De naambordjes “Doctor Ninaber” en “Stads-doctor” zouden wellicht ook 

kunnen hebben toebehoord aan Engelbertus Cornelius Ninaber (1789-1868). Deze bekleedde diverse medische 
functies in het Bataafsche Leger (waarmee hij onder andere de Spaanse Veldtocht mee in 1810) en vestigde zich 
daarna als burger-geneesheer in Arnhem. Zie hiervoor zijn “Levensschets” in inventarisnummer 1.

14 Zie inventarisnummer 12.
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Deze laatste onevenwichtigheid zal te maken hebben met het feit dat mr. dr. Petrus Wernérus 
Adam Immink (1908-1965) zeer uitgebreid onderzoek heeft gedaan zijn voorouders. Hij is daarmee
een belangrijke verzamelaar en archivaris van het Familiearchief Immink – Ninaber. Waarschijnlijk 
is om die reden het zwaartepunt van het archief enigszins op de familie Immink komen te liggen.

Daarnaast heeft echter Adrianus Johannes Ninaber (1775-1861) een cruciale rol gespeeld in het 
bijeenbrengen en bijeenhouden van een familiearchief. Daarvan getuigen de door hem 
verzamelde en opgestelde aantekeningen over de geschiedenis van de familie Ninaber en 
aangetrouwde families. 15 Via zijn naar hem genoemde kleinzoon zijn de familieaantekeningen 
terechtgekomen bij zijn achter-kleindochter Jacoba Aleida Johanna Ninaber. De ongetrouwd 
gebleven Jacoba heeft de familie-papieren overgedragen aan Petrus Wernerus Immink.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.

15 Zie inventarisnummer 12.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Bij de inbewaringgeving van het archiefmateriaal door mevrouw Immink in 2007 is gestipuleerd 
dat de beide archiefcollecties als Familiearchief Immink – Ninaber in één gezamenlijke inventaris 
beschreven zullen worden. De reeds bestaande inventaris op de collectie A.J. Immink is 
ongewijzigd opgenomen in de hierna volgende inventaris (zie rubriek 2.4.1). Op die manier blijft 
deze collectie als aparte eenheid te herkennen.

Een deel van het archief dat in 2007 aan het Nationaal Archief in bewaring is gegeven, bevond zich 
in een houten kistje, het zogenoemde “Ninaber-kistje”. Aanvankelijk werd afgesproken om de 
stukken uit het Ninaber-kistje ook daadwerkelijk hierin opgeborgen te houden. Vanuit het 
oogpunt van het behoud van het archiefmateriaal bleek dat echter niet wenselijk. Daarom is er 
uiteindelijk voor gekozen de stukken fysiek apart te bergen. De stukken uit dit kistje hebben in 
deze inventaris alle een zelfstandig inventarisnummers gekregen. Het betreft de nummers 1-39. 
Deze stukken en het kistje zelf (inv.nr. 8) zijn gescand en via de website raadpleegbaar.

De indeling van de inventaris volgt het patroon dat ook voor andere persoons- en familiearchieven
die in het Nationaal Archief aanwezig zijn, gebruikelijk is. Elk lid van de families Immink en Ninaber
van wie of over wie het archief stukken bevat, is –samen met zijn of haar partner- in de inventaris 
opgenomen als een aparte subrubriek. Daarbij zijn de persoonsnamen dus min of meer opgevat 
als thematisch aanduidingen. Dit wil zeggen dat alle stukken die zijn gevormd dan wel zijn 
ontvangen door een persoon, alsmede de stukken die op deze persoon betrekking hebben, alle in 
dezelfde subrubriek zijn geplaatst.

Het archief is volledig openbaar. Wel worden met het oog op behoud en conservering van het 
archiefmateriaal enkele stukken slechts in de vorm van een (digitale) kopie aan onderzoekers op 
de studiezaal van het Nationaal Archief ter beschikking gesteld. Zoals in de Overeenkomst van 
inbewaringgeving is vastgelegd, gaat het daarbij in ieder geval om de stukken die oorspronkelijk in
het Ninaber-kistje geborgen waren.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

A Familie Ninaber

A FAMILIE NINABER
A.1 Genealogische stukken

A.1 GENEALOGISCHE STUKKEN

1 Diverse kranten met daarin (familie)berichten over leden van de familie Ninaber.
1815 - 1868 1 omslag
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
Bevat o.a. Geneeskundige Courant voor het Koninkrijk der Nederlanden van 16 en 23 februari 1868 
met daarin een levensschets van Engelbertus Cornelis Ninaber.

2 Stamboom van de familie Ninaber.
1863 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
In map met opschrift "Geslachtlijst der familie Ninaber".

3 Diverse provinciale en regionale kranten met daarin (familie)berichten over leden 
van de familie Ninaber.
1887 - 1898 1 omslag
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
Gewikkeld in Het Vaderland van zaterdag 12 september 1936.

4 Aantekening van mw. J.A.J. Ninaber over het kistje met familiepapieren ("Ninaber-
kistje").
c. 1930 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

5 Genealogische aantekeningen over de familie Ninaber en aangetrouwde families, 
alsmede brief aan J.D. Ninaber van L. Calkoen uit Amsterdam met verzoek om 
genealogische inlichtingen over de familie.
1906 - 1926 1 omslag
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
Bevat los zegel.
In envelop met opschrift: "Mejuffrouw J.A.J. Ninaber, Groot Hertoginnelaan 94, 's-Gravenhage".

6 Brieven van mr. Everts en L. Calkoen over de genealogie van de familie Ninaber.
1906 en 1930 1 omslag
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
Bevat twee losse ijzeren elementen die het slot van het "Ninaber-kistje" hebben gevormd.
In envelop met opschrift: "Mejuffrouw J.E. Ninaber, Sweelinckstraat 132, 's-Gravenhage".

7 Brieven van mr. Everts over de genealogie van de familie Ninaber.
1930 1 omslag
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
In envelop met opschrift: "Mejuffrouw E. Ninaber, 2e Sweelinckstraat 132, 's-Gravenhage".
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8 "Ninaber-kistje"
z.d. 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A.2 Engelbertus Cornelius Ninaber (1692-1725) & Wilhelmina Brouwer ( 1743)�

A.2 ENGELBERTUS CORNELIUS NINABER (1692-1725) & WILHELMINA BROUWER ( 1743)�

9 Brieven van Wilhelmina Brouwer weduwe Ninaber, vanuit Batavia aan haar zuster 
Woutera en haar zoon Adrianus Johannes over familieaangelegenheden, alsmede 
een specificatie van de door haar nagelaten goederen en enkele stukken over leden 
van de familie Ninaber.
1721 - 1743 1 omslag
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
In omslag met opschrift "Ninaber. Famille aanteekeningen April 1863".
Bevat eveneens een brief van notarissen uit Batavia aan mejuffrouw Woutera Brouwer en Aart van 
Esse betreffende het overlijden van Wilhelmina Brouwer d.d. 9 oktober 1738.

A.3 Adrianus Johannes Ninaber (1717-1765)

A.3 ADRIANUS JOHANNES NINABER (1717-1765)

10 Universitair diploma voor de rechtenstudie van Adrianus Johannes Ninaber aan de 
Gelderse Academie te Harderwijk, met aangehecht zegel.
1745 apr. 10 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

A.4 Wilhelmus Antonius Ninaber (1747-1803) & Johanna Elisabeth Bouwmeester (1753-1815)

A.4 WILHELMUS ANTONIUS NINABER (1747-1803) & JOHANNA ELISABETH 
BOUWMEESTER (1753-1815)

11 Stukken betreffende het politieke leven van Willem Antonius Ninaber (1747-1803).
1769 - 1803 1 omslag
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
Stukken hebben met name betrekking op de periode dat Willem Antonius Ninaber lid was van het 
departementaal bestuur van het Departement van den Ouden IJssel/Overijssel.
Bevat twee "laissers-passer" voor Willem Antonius Ninaber uit 1788 voor de terugtocht vanuit 
Frankrijk naar de Nederlanden.

A.5 Adrianus Johannes Ninaber (1775-1861)

A.5 ADRIANUS JOHANNES NINABER (1775-1861)

12 Aantekeningen over de familiegeschiedenis van de familie Ninaber, alsmede over 
enkele aangetrouwde families, verzameld en opgetekend door Adrianus Johannes 
Ninaber (1775-1861).
1743 - 1862 1 omslag
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

13 Stukken betreffende de loopbaan van Adrianus Johannes Ninaber (1775-1861) bij de 
gewapende burgermacht, alsmede bewijzen dat hij stemgerechtigd is volgens de 
bepalingen van de Constitueerende Vergadering Representeerende het Bataafsche 
Volk en dat hij is ingeschreven in het stemregister van de gemeente Deventer.
1798 - 1814 1 omslag
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
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A.6 Johannes Coenradus Ninaber (1779-1848)

A.6 JOHANNES COENRADUS NINABER (1779-1848)

14 Brief van Johannes Coenradus Ninaber aan zijn zuster vanuit Curaçao, waar hij als 
officier gelegerd was over zijn belevenissen aldaar, alsmede over 
familieaangelegenheden.
1826 mrt. 20 1 omslag
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

A.7 Johan Derk Ninaber (1782-1812)

A.7 JOHAN DERK NINABER (1782-1812)

15 Benoemingen door de minister van Oorlog van J.D. Ninaber als Luitenant bij het 
Regiment Grenadiers van de Garde en als Eerste Luitenant bij het Regiment Garde 
Grenadiers.
1807 en 1809 2 stukken
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

16 Stukken betreffende de militaire carrière van Johan Derk Ninaber en 
krantenberichten van zijn overlijden, alsmede artikel De Nederlanders onder 
Napoleon I, in den veldtogt naar Rusland. 1812.
1803 - 1813 1 omslag
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

17 Brieven van Johan Derk Ninaber, die deelnam aan de Russische veldtocht met het 
napoleontische leger, aan zijn familie, alsmede berichten over zijn overlijden in 
1812.
1807, 1812 - 1813 1 omslag
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

18 Stukken betreffende het lidmaatschap van de vrijmetselarij van Johan Derk 
Ninaber.
1811 - 1812 5 stukken
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
In omslag "Papier maçonnique".

19 Pakketje met uniformfragmenten van Johan Derk Ninaber.
c. 1812 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

20 Journal Politique du departement des bouches de l'Issel/Staatkundig dagblad van 
het departement der monden van den Yssel, met daarin het bericht van J.E. 
Bouwmeester, wed. Ninaber over het overlijden van haar zoon Johan Derk Ninaber.
1813 febr. 2 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

A.8 Cornelia Henrietta Ninaber & Martin Gerard Biben (1789-1832)

A.8 CORNELIA HENRIETTA NINABER & MARTIN GERARD BIBEN (1789-1832)

21 Uitnodiging voor de heer M.G. Biben voor het 25-jarig huwelijksfeest van C. Wertz 
en J.S. Japin.
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1803 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

A.9 Johan Derk Ninaber (1817-1848) & Johanna Elisabeth Biben ( 1889)�

A.9 JOHAN DERK NINABER (1817-1848) & JOHANNA ELISABETH BIBEN ( 1889)�

22 Verklaring over schoolprestaties van Johan Derk Ninaber door de Stedelijke 
Schoolcommissie van Kampen.
1831 juni 25 1 rol
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

23 Prent van Optogt van de H.H. studenten der Leydsche Hoogeschool, gehouden op 
den 9 Febr 1835 voorstellende den intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada op 
den 6 Jan: 1492.
c. 1835 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

24 Prent van de studentensociëteit Minerva te Leiden.
c. 1835 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
In slechte staat

25 Prent met daarop afgebeeld een universitaire optocht.
1835 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
Uitgebeeld zijn onder andere: Zinnebeeldige voorstelling der vijf Faculteiten; Publieke promotie; 
Kwakzalverij; Invitatie Concert; Bal bij Inteekening en Deus nobis haec otia fecit.

26 Doctorsbul van Johan Derk Ninaber van de Universiteit Leiden, met aangehecht 
zegel.
1840 juni 24 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
Promotie op de medische dissertatie De Rachitide (Over de rachitis/groeistoornis).

27 Arts-diploma van Johan Derk Ninaber van de Universiteit van Leiden, alsmede 
dankbewijs van collegium Vis unita fortior voor Johan Derk Ninaber, oud-praeses 
van de medicijnen-faculteit, vanwege bewezen diensten.
1840 en 1841 2 stukken
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
De bijbehorende zegels zijn te vinden onder inventarisnummer 28.

28 Twee zegels: "Academia Lugduno Batava" en "Vis Unica Fortior".
z.d. 2 stukken
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
Deze horen bij de stukken onder inventarisnummer 27.

29 Aankondiging van huwelijk tussen Johan Derk Ninaber en Johanna Elisabeth Biben.
1846 juli 2 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
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30 IJzeren naamborden: "Ninaber Stads-Doctor" en "Doctor Ninaber".
z.d. 2 stukken
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

A.10 Adrianus Johannes Ninaber (1847-1896)

A.10 ADRIANUS JOHANNES NINABER (1847-1896)

31 Stukken betreffende de universitaire opleiding van A.J. Ninaber en zijn 
studententijd.
(1817) 1865 - 1870 1 pak
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
Bevat tevens Thesis Juris van J.G. Biben, gedaan te Amsterdam ter gelegenheid van zijn promotie op 
12 mei 1817, met aantekeningen.

32 Groot-Jagt-Acte 1875/1876 tot uitoefening van alle geoorloofde jagtbedrijf, met 
uitzondering van de lange jagt en valkenjagt van burgemeester Adrianus Johannes 
Ninaber, wonende te Wanneperveen.
1875 juni 1 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

33 Benoeming door koning Willem III van A.J. Ninaber tot burgemeester van de 
gemeente Hellendoorn.
1875 sept. 28, 29 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

34 Agenda, waarschijnlijk van A.J. Ninaber.
z.d. 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
De agenda beslaat de periode van 5 oktober tot en met 9 november, maar het is niet duidelijk op 
welk jaar hij betrekking heeft.

A.11 Stukken waarvan niet duidelijk is aan welk lid van de familie Ninaber zij behoren

A.11 STUKKEN WAARVAN NIET DUIDELIJK IS AAN WELK LID VAN DE FAMILIE NINABER ZIJ 
BEHOREN

35 Poëzie-album met tekstjes en tekeningen, in lichtgroen foedraal.
1830 - 1833 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
Wellicht van Elise Biben, de vrouw van Johan Derk Ninaber (1817-1848).

36 Silhouetten van leden van de families Biben, Ninaber en anderen.
c. 1830
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
- 1867
1 band
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
Bevat eveneens een gedicht van Eduard Boehm voor Henrietta (Biben) d.d. 5 maart 1835 en een brief
van Anna (achternaam onbekend) aan haar (schoon)zuster (?) Helena Biben d.d. 11 maart 1835.
Wellicht afkomstig van Cornelia Henrietta Biben-Ninaber (zie rubriek 1.8) of Johanna Elisabeth 
Ninaber-Biben ( 1889) (zie rubriek 1.9).�

37 Handgeschreven bundel met gedichten van Willem Bilderdijk.
z.d. 1 band
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Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".

38 Ontwerp voor inrichting van een tuin rondom een huis met warande.
z.d. 1 stuk
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
Niet duidelijk om welke tuin het hier gaat.

39 Twee paarse sjerpen, waarvan één met opschrift "Amicitia", en een hanger 
eveneens met opschrift "Amicitia".
z.d. 3 stukken
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Geborgen in zogenoemde "Ninaber-kistje".
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B Familie Immink

B FAMILIE IMMINK
B.1 Petrus Immink (1776-1841) & Aleida van Laer (1784-1829)

B.1 PETRUS IMMINK (1776-1841) & ALEIDA VAN LAER (1784-1829)

40 Lijkrede, uitgesproken den 25 october 1829 door P. Immink, predikant te 
Ootmarsum, ter viering der nagedachtenis van deszelfs innig betreurde echtgenoot,
Aleida van Laer, in de Heere, ontslapen, op den 5den dag der genoemde maand 
(Deventer 1830).
1830 1 band
Bevat opdracht: "Voor mijnen waarden zoon Wernerus en deszelfs echtgenoot, mijne geliefde 
schoondochter. P.I."
Voorin als losse stukken een uittreksel uit het doopboek der hervormde kerk te Enschede, waarin 
Wernerus Immink als predikant vermeld staat (d.d. 7 januari 1776) en een brief aan Wernerus Immink
over het overlijden van zijn moeder Adèle, en de door zijn vader uitgesproken grafrede (c. 1830).

41 Brief van Willem Arnold en Antonie Johannes Bernardus Immink vanuit Hasselt en 
Leuven aan hun vader Petrus Immink, predikant en rector te Ootmarsum, over hun 
deelname aan de Tiendaagse Veldtocht en het bereiken van een vrede.
1831 aug. 9/13 1 stuk

42 De nagedachtenis van den voortreffelijken jongeling Coenraad Reinier Hattink 
overleden den 2 augustus 1835, kerkelijk gevierd door P. Jmmink, predikant te 
Ootmarsum (1835).
1835 1 band

43 Afschrift van notariële akte met beschrijving van de boedel van wijlen Petrus 
Immink aanwezig in zijn huis in Ootmarsum.
1841 1 stuk

B.2 Wernerus Immink (1806-1876) & Johanna Elisabeth Ninaber (1809-1876)

B.2 WERNERUS IMMINK (1806-1876) & JOHANNA ELISABETH NINABER (1809-1876)

44 Stukken betreffende diverse roerende en onroerende goederen van Wernerus 
Immink.
1814 - 1871 1 pak

45 Stukken betreffende de studietijd van Wernerus Immink.
1824 - 1830 1 omslag

46 Stukken betreffende het persoonlijk leven van Wernerus Immink.
1827 - 1874 1 omslag
Bevat persoonlijke correspondentie van Wernerus Immink, gedicht ter gelegenheid van zijn 40-jarig 
huwelijk, huishoudboekje voor de uitgaven aan studiekosten en huwelijksuitzet voor zijn kinderen, 
geboorte- en overlijdensakten en zijn testament.

47 Stukken betreffende de beroepingen van Wernerus Immink naar Kamperveen en 
naar Doesburg, alsmede betreffende zijn emeritaat.
1828 - 1858 1 omslag

48 Stukken betreffende de afhandeling door Wernerus Immink van de erfenis van zijn 
oom F.W. Lambergh, notaris.
1837 - 1866, 1914 1 omslag

49 Teksten van verhandelingen van Wernerus Immink uitgesproken tijdens 
bijeenkomsten van het Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 
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alsmede Teregtwijzing der teregtwijzing van pastoor Clercx, medegedeeld aan een' 
vriend (Doesburg 1842).
1837-1870 1 omslag
Het gaat om: Over de wellevendheid (27 dec. 1841 en 22 febr 1872 te Hasselt); Over het egoisme (21 
febr. 1848 en te Hasselt 26 febr. 1874); Over de weelde (11 dec. 1837 en 10 nov. 1870 te Hasselt); Over 
de vermaken (Doesborgh 16 dec. 1839). Deze laatste ook in gedrukte versie.

50 Foto's op karton van Johanna Elisabeth Immink-Ninaber, Wernerus Immink en 
Adam Philip Wijnold Immink,
1866 april 16, 1883 aug. en z.d. 1 1 omslag

51 Brief van de directeur van het Koninklijk Penningkabinet over het op verzoek van de
nazaten van Wernerus Immink in de verzameling opnemen van een gouden 
prijspenning die in 1828 door Wernerus Immink is behaald voor het beantwoorden 
van een prijsvraag.
1914 okt. 20 1 stuk

B.3 Petrus Immink (1830-1900) & Johanna Jacoba Noordink (1833-1905)

B.3 PETRUS IMMINK (1830-1900) & JOHANNA JACOBA NOORDINK (1833-1905)

52 Gedichten ter gelegenheid van verjaardagen van Johanna Jacoba Noordink.
1841-1842, 1866 3 stukken
De gedichten uit 1841 en 1842 zijn niet op naam gesteld, maar zouden van haar ouders kunnen zijn. 
Het gedicht uit 1866 is van Adam Philip Wynold.

53 Verzameling familie-gedichten, vooral ter gelegenheid van de verjaardag van 
Johanna Jacoba Noordink, geschreven door haar man Petrus Immink en haar 
kinderen, alsmede enkele stukken betreffende het overlijden van Petrus Immink en 
enkele van zijn uitgegeven preken.
1851-1900 1 pak
Bijeengehouden in omslag met onleesbaar opschrift.
De preken van Petrus Immink zijn uitgegeven in enkele afleveringen van Onze
Godsdienstprediking.

54 Foto op karton van Wernerus Immink, Johanna Elisabeth Immink-Ninaber en Anna 
Maria Helena Immink.
1857 febr. 12

55 Foto's op karton van Petrus Immink (1830-1900), in pakket.
z.d. 1 pak

56 Foto op karton van Petrus Immink en Johanna Jacoba Noordink.
z.d. 1 stuk

57 Foto op karton van gezelschap met o.a. Petrus Immink, Johanna Jacoba Noordink 
en Johan Elisa Immink, waarschijnlijk ter gelegenheid van een nationale feestdag.
z.d. 1 stuk

B.4 Adrianus Johannes Immink (1838-1914) & Cornelia Margaretha Jacoba Roos (1855-1940)

B.4 ADRIANUS JOHANNES IMMINK (1838-1914) & CORNELIA MARGARETHA JACOBA 
ROOS (1855-1940)

B.4.1 Stukken in 2007 bij Nationaal Archief in bewaring gegeven

B.4.1 STUKKEN IN 2007 BIJ NATIONAAL ARCHIEF IN BEWARING GEGEVEN

58 Gedicht van de hand van de 9-jarige A.J. Immink en enkele tekeningen.
c. 1847 1 omslag
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59 Diverse stukken uit de studententijd van A.J. Immink, o.a. aan de Universiteit 
Utrecht, in omslag.
1855-1862 1 pak
Bevat potloodtekeningen.

60 Correspondentie en diverse stukken betreffende het ambtelijke en bestuurlijke 
leven van A.J. Immink.
1855 - 1907 1 pak
Bevat o.a. uittreksels uit de geboorteakten van Adrianus Johannes Immink en zijn vrouw Cornelia 
Margaretha Jacoba Roos, de benoeming van A.J. Immink tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandschen Leeuw en de kladversie van de bedankbrief van A.J. Immink aan de Majesteit, 
benoemingen/aanwijzingen door de minister van Koloniën en extracten uit het besluitenregister van
de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.
Bevat aantal rangschikkingen van crediteuren van boedels van failliet verklaarde personen uit 
Nederlands-Indië, waarschijnlijk door of met medewerking van A.J. Immink uit hoofde van zijn 
beroep opgesteld.

61 Promotiebul van Adrianus Johannes Immink, gepromoveerd in de rechten op het 
proefschrift Opmerkingen over de misdaad van brandstichting (Art. 434 Code 
Pénal), aan de Universiteit van Utrecht.
1861 dec. 16 1 stuk

62 Foto-album met afbeeldingen van steden en van beroemde personen en 
schilderijen.
1863 - 1877 1 band
In leren band met koperen beslag.
Opschrift eerste pagina: "Viro amicissimo A.J. Immink in memoriam dederunt Leonardus Petrus Gips
et Ludovicus Henricus Eduardus Croes. Delft 14 nov. 1863"
Zonder bijschriften

63 Levensverzekering van A.J. Immink voor 12.000 francs.
1874 juli 5 1 stuk

64 Afschrift uit het Register der Handelingen en Besluiten van den Gouverneur van 
Celebes en onderhorige steden over afschrijven van belastingen.
1875 febr. 16 1 stuk

65 Verzameling foto's van A.J. Immink en zijn vrouw Cornelia Margaretha Jacoba 
Immink-Roos en enkele van hun woonhuis in Makassar.
c. 1875 - c. 1900 1 omslag

66 Kladversie van reactie op artikel "Indische rechtstoestanden" in het Algemeen 
Handelsblad van 7 augustus.
c. 1880 1 stuk
Datering onduidelijk

67 Stukken betreffende financiële aangelegenheden van diverse leden van de familie 
Ninaber, waarschijnlijk bijeengebracht door Cornelia Margaretha Jacoba Immink-
Roos.
1880 - 1898 1 pak
Samengebonden pakket, met opschrift: "Mevrouw Immink-Roos, Laan van Meerdervoort 144".

68 A.J. Immink, De Regterlijke Organisatie van Nederlandsch-Indie ('s-Gravenhage 
1882), met aantekeningen.
1882 1 band
In slechte staat
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Bevat eveneens diverse losbladige aantekeningen.
Bevat tevens geborduurde boekenlegger.

69 Kasboek, met in de marge korte dagboekaantekeningen van Cornelia Margaretha 
Jacoba Roos.
1888 - 1902 1 band
Bevat voorin enkele brieven over familieaangelegenheden, alsmede twee wisselbrieven van de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij.

70 Briefwisseling van A.J. Immink met M. Leseur, professeur de législation coloniale à 
la faculté de Droit de l'Université de Paris betreffende een onderzoek naar 
administratieve organen.
1900 maart 2 stukken

71 A.J. Immink, De Nederlandsch-Indische Rechterlijke Organisatie en Art. 74 van het 
Regeeringsreglement (Amsterdam 1902).
1902 1 band
Overdruk uit De Indische Gids, november 1902.
Bevat voorin blaadje met aantekeningen.
Band bevat eveneens "De Inlandsche zelfbesturen en de rechterlijke organisatie" door E. Moresco en 
"De herziening der contracten met de Inlandsche zelfbesturen nader besproken" door A.J. Immink.

72 Atoeran hoekoem atas Anak negri dan bangsa Tjina dan bangsa Arab dan lain-lain 
sebagienja di tanah Hindia-Nederland. Sebagimana di terangken oleh padoeka 
toean: Mr. A.J. Immink (Batavia 1910, 2de druk).
1910 1 band
Bevat losliggend voorin een brief in het Maleis van de uitgever Goan Hong &Co te Batavia.

73 Bewijs van ontvangst door Kanselarij der Nederlandsche Orden van onderscheiding 
Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw van wijlen A.J. Immink.
1914 okt. 20 1 stuk

74 Brief van de bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek aan mevrouw C. Immink-
Roos om te bedanken voor de ontvangst van een exemplaar van Commmentatio de
Chrysostomi, Augustini et Ambrosii etc. (1828).
1914 okt. 22 1 stuk

75 Kladversie artikel "Maatschappelijke kwalen en hare genezing" van A.J. Immink, 
met aantekeningen.
1915 1 stuk
In envelop met opschrift: "Aangeteekend. Documenten van E. van Loon, bijkantoor Prins 
Hendrikplein (Bloemendaal) aan mw. C. Immink-Roos, 144 Laan van Meerdervoort, Den Haag".

76 Rouwkaarten van Petrus Immink, J. van Os, Johan Elisa Immink en Cornelia 
Margaretha Jacoba Roos, Weduwe Mr. A.J. Immink.
1900, 1913, 1924 en 1940 4 stukken

B.4.1 Stukken reeds in 1948 overgedragen aan Algemeen Rijksarchief: Collectie A.J. Immink (1838-1914), 1892-1902

B.4.1 STUKKEN REEDS IN 1948 OVERGEDRAGEN AAN ALGEMEEN RIJKSARCHIEF: 
COLLECTIE A.J. IMMINK (1838-1914), 1892-1902
voor concordantie van oude en nieuwe inventarisnummers zie Bijlage 1.

B.4.1.1 Algemeen

B.4.1.1 ALGEMEEN

77 Rede bij de installatie van de Staatscommissie tot herziening van het Indisch 
privaatrecht, gedrukt.
c. 1892 1 stuk
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78 Lijst van de Subcommissies van de Staatscommissie, met een huishoudelijk 
reglement, gedrukt en manuscript.
c. 1892, 1894 jan. 17 en 1902 okt. 24 2 stukken en 1 blad

79 Lijst van voorstellen uitgebracht door de Staatscommissie, gedrukt.
c. 1902 1 stuk

B.4.1.2 Rechtskringen

B.4.1.2 RECHTSKRINGEN

80 Staatsblad, kamerstukken en krantenknipsel betreffende het Nederlander- en het 
ingezetenschap.
1892 17 stukken

81 Missiven betreffende Chinese codificatie.
1894 2 stukken

82 Ontwerp-Koninklijke Besluiten, nota's, missiven e.d. betreffende de 
privaatrechtelijke toestand van Inlandse Christenen in Nederlands-Indië, met 
aantekeningen.
1894-1895 15 stukken

83 Ontwerp van wet tot wijziging van enkele artikelen van het Regerings-Reglement 
inzake het burgerlijk en handelsrecht en de gelijkstelling van Inlanders met 
Europeanen, met toelichting en aantekeningen.
1895 juli 30 en 31 2 stukken en 3 bladen

84 Ontwerp-Koninklijke Besluiten en nota betreffende de opheffing van de bezwaren, 
welke voortvloeien uit de verschillende wetgevingen in Nederlands-Indië, met 
aantekeningen.
1896-1897 4 stukken en 3 bladen

85 Ontwerp-Koninklijke Besluiten betreffende de vrijwillige onderwerping van 
Inlanders aan het Europees burgerlijk en handelsrecht, met toelichtingen en 
aantekeningen.
1897 4 stukken

86 Ontwerp-Koninklijke Besluiten, ordonnanties en missiven betreffende de 
gelijkstelling van Inlanders met Europeanen, met toelichtingen en aantekeningen.
1899 11 stukken

87 Besluit van 1865 betreffende de gelijkstelling van vreemde Oosterlingen met 
Inlanders, afschrift.
z.d. 2 bladen

88 Besluit van 1864 betreffende het recht van Inlanders om naar de streek van hun 
keuze te verhuizen, afschrift.
z.d. 1 blad

B.4.1.3 Rechterlijke organisatie

B.4.1.3 RECHTERLIJKE ORGANISATIE

89 Advies inzake de bevoegdheid van de Gouverneur-Generaal om een strafrechtelijk 
onderzoek te doen staken met een adviesverzoek van de minister van Koloniën, 
manuscripten.
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1893 7 bladen

90 Missive naar aanleiding van een klacht van J.A. Levy betreffende enige arresten van 
het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië.
1894 apr. 1 stuk

91 Ontwerp-Koninklijk Besluit betreffende de priesterraden, met brieven van J. van 
Gennep, L.W.C. van den Berg, P.A. van der Lith en A.J. Immink en aantekeningen van 
P.A. van der Lith en A.J. Immink.
1893 -1894 6 stukken en 14 bladen

92 Weerlegging door A.J. Immink van de bezwaren van F.H. Gerritzen ten aanzien van 
de regelingen inzake de priesterraden, manuscript.
1894 sept. 28 3 bladen

93 Rapport betreffende de procedurewijzigingen in kleine zaken voor de Raden van 
Justitie op Java, met een begeleidende brief van M.H.C. van Oosterzee.
1893 juni 6 2 stukken

94 Concept-missiven betreffende de tenuitvoerlegging van civiele vonnissen der 
landraden ten aanzien van personen, die zich buiten het gebied van de landraden 
bevinden, met brieven van J. van Gennep, M.H.C. van Oosterzee, P.A. van der Lith en
A.J. Immink en aantekeningen van J. van Gennep en A.J. Immink.
1894 15 stukken en 6 bladen

95 Aantekeningen betreffende de landraden en Inlandse gerechten.
1895 3 bladen

96 Opmerkingen bij een nota van F.H. Gerritzen betreffende het reglement op de 
administratie der politie en de uitvoering van de landraadsvonnissen.
1894 mei 22 2 bladen

97 Wetsontwerpen, memories van toelichting en een missive betreffende de 
wederkerige uitvoerbaarheid van vonnissen, gewezen in Nederland en zijn 
Koloniën, met aantekeningen.
1895 aug. 6 5 stukken

98 "Over de rechterlijke organisatie van Nederlandsch-Indië", studie van A.J. Immink, 
manuscript.
1898 jan. 11 1 deel

99 Ontwerp-reglement op de rechtspleging en het bewijs in burgerlijke zaken voor 
Inlandse rechtbanken en gerechten, met aantekeningen.
z.d. 1 stuk en 5 bladen

100 Voorstellen inzake het ontwerp-reglement op de burgerlijke rechtsvordering voor 
de Inlandse rechtbanken, met supplement, aantekeningen en brief van A. Stibbe.
1899 aug. 4 2 stukken en 2 bladen

B.4.1.4 Personen- en erfrecht

B.4.1.4 PERSONEN- EN ERFRECHT

101 Voorstellen van R.Z. Dannenbargh betreffende de privaatrechtelijke toestand van 
echtgenote's en kinderen bij gemengde huwelijken, met brieven van R.Z. 
Dannenbargh, L.W.C. van den Berg en A.J. Immink en aantekeningen van G.Schlegel 
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en A.J. Immink, manuscript.
1892 -1893 5 stukken en 9 bladen

102 Commentaar van A.J. Immink op nota's en een missive uit 1893 betreffende het 
erfrecht en de gemengde huwelijken, manuscript.
z.d. 2 bladen

103 Ontwerp-Koninklijk Besluiten en een nota betreffende gemengde huwelijken, met 
aantekeningen.
1900 - 1901 5 stukken en 2 bladen

104 Verzoek van de minister van Koloniën om gegevens over het weduwen- en 
wezenfonds van burgerlijke ambtenaren in Nederlands-Indië.
1894 juli 25 1 stuk

105 Ontwerp-Koninklijk Besluit en een memorie van toelichting betreffende voogdij en 
toeziend voogdij, met een brief van J. van Gennep en aantekeningen.
1894-1895 2 stukken en 3 bladen

106 Aantekeningen betreffende juridische vraagstukken genoemd in de nos. 32-37.
c. 1895 1 blad

107 Ontwerp-Koninklijk Besluit betreffende de wettiging van natuurlijke kinderen, met 
aantekeningen.
c. 1895 1 stuk en 5 bladen

108 Ontwerp-Koninklijke Besluiten betreffende de erkenning van natuurlijke kinderen, 
met aantekeningen.
c. 1895 2 stukken en 5 bladen

109 Ontwerp-ordonnantie betreffende de extinctieve verjaring met betrekking tot 
Inlanders, met aantekeningen.
c. 1895 1 stuk en 3 bladen

110 Ontwerp-Koninklijke Besluiten betreffende de meerderjarigheid van Inlanders, met 
aantekeningen.
c. 1895 2 stukken en 4 bladen

111 Ontwerp-Koninklijk Besluit betreffende de erfenissen van onmondige pupillen.
c. 1895 1 stuk

112 Ontwerp-Koninklijk Besluit betreffende de bevoegdheid om over hetgeen uit de 
door de Boedelkamers beredderde sterfboedels van Mohammedanen aan de 
armen toekomt tot enig liefdadig doeleinde te beschikken, met aantekeningen.
c. 1895 1 stuk en 1 blad

113 Ontwerp-Koninklijk Besluit betreffende het verklaren van de uiterste wil in door 
pest e.d. getroffen gebieden, met aantekeningen.
z.d. 1 stuk en 6 bladen

B.4.1.5 Zieken- en verbintenissenrecht

B.4.1.5 ZIEKEN- EN VERBINTENISSENRECHT

114 Stukken betreffende de uitwijzing van eigendomsrecht, waaronder brieven van J. 
van Gennep en F.H. Gerritzen.
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1893 - 1894 16 stukken

115 Ontwerp-Koninklijke Besluiten en concept-missiven betreffende de 
eigendomsoverdracht van onroerende goederen, met aantekeningen.
1896 mrt. 10 en 18 3 stukken en 4 bladen

116 Staatsblad met aantekeningen van de directeur van Justitie en de Staatscommissie 
betreffende het faillissement en de surséance van betaling in Nederlands-Indië, 
met ontwerp-Koninklijk Besluit, memorie van toelichting, nota en aantekening van 
A.J. Immink.
1893 en 1897 1 deel, 2 stukken en 1 blad

B.5 Johan Elisa Immink (1861-1924) & Klara Cornelia Gorter

B.5 JOHAN ELISA IMMINK (1861-1924) & KLARA CORNELIA GORTER
Zie voor foto van Johan Elisa inventarisnummer 57 in rubriek 2.3.

117 Handgeschreven exemplaar van Het Nieuws van den Dag. Kleine Courant met 
gebeurtenissen in Bergen.
1873 jan. 26 1 stuk

118 Een ernstig woord op uwen levensweg ter herinnering aan uwe geloofsbelijdenis 
(Groningen 1877), eigendom van Johan Elisa Immink, aangeboden door zijn vader P.
Immink.
1880 maart 18 1 stuk

119 Stukken betreffende de ambtelijke en bestuurlijke carrière van J.E. Immink, met 
name benoemingen als ambtenaar en burgemeester.
1883 - 1923 1 omslag

120 Stukken opgemaakt of ontvangen door J.E. Immink in functie als gemeente-
ambtenaar en burgemeester.
1889, 1898 - 1899, 1913 1 omslag

121 Brief van Johan aan zijn oom mr. A.J. Immink, betreffende door oom ontvangen 
onderscheiding, in envelop.
1894 sept. 5 1 stuk

122 Brief met gelukwensen van vader (Petrus Immink) voor de verjaardag van Jo (Johan 
Elisa).
1895 jan. 5 1 stuk

123 Toespraak gehouden op maandag den 14en januari 1901 tot den edelachtbaren heer
J.E. Immink, burgemeester van de gemeente Buiksloot, bij de aanbieding van het 
huldeblijk van de burgerij dezer gemeente, ter gelegenheid van zijn aanstaand 
vertrek wegens zijne benoeming tot burgemeester van de gemeente Kuinre en 
Blankenham.
1901 1 stuk

124 Stolwijkse Courant. Weekblad voor Stolwijk en de Krimpenerwaard. 27e Jrg. No. 16, 
alsmede pagina uit andere krant met berichten uit de gemeente Stolwijk, onder 
andere van feestelijkheden ter ere van de burgemeester.
1905 2 stukken

125 Aantekening over de geschiedenis van de gemeente Stolwijk.
ca. 1910 1 stuk
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126 Tekst Welkomstlied ter ere van een 40-jarig bruiloftsfeest te Stolwijk.
1911 febr. 16 1 stuk

127 Tekst van gebed "God zij met U!"
c. 1911 1 stuk

128 Stukken betreffende de feestelijkheden te Stolwijk ter gelegenheid van de viering 
van de 100-jarige onafhankelijkheid van Nederland.
1913 3 stukken

129 Paspoorten van het Koninkrijk der Nederlanden van Johan Elisa Immink, 
burgemeester van Stolwijk, en Klara Cornelia Immink, geboren Gorter, afgegeven 
voor reis naar en verblijf in Duitsland. Met foto's.
1921 aug. 2 2 stukken

B.6 Adam Philip Wynold Immink (1857-1885)

B.6 ADAM PHILIP WYNOLD IMMINK (1857-1885)
Zie voor foto's van Adam Philip Wynold inventarisnummer 50 in rubriek 2.2.

130 Kaart van de route van Holland naar Kaap de Goede Hoop van het 
oefeningseskader van ZM Schroef, stoomschepen 1e klasse Van Galen, Zilveren 
Kruis & Leeuwarden in 1876 - 1877.
1877 1 stuk

131 Besluit van de minister van Marine dat de officier van administratie der 3e klasse 
A.P.W. Immink, het ereteken met gesp mag dragen vanwege zijn deelname als 
scheepsklerk aan de expeditie naar Atjeh in 1873/80.
1882 juni 12 1 stuk

B.8 Stukken waarvan niet duidelijk is aan welk lid van de familie Immink zij behoren

B.8 STUKKEN WAARVAN NIET DUIDELIJK IS AAN WELK LID VAN DE FAMILIE IMMINK ZIJ 
BEHOREN

132 Poëzie-albums met versjes, borduurwerkjes en tekeningen.
1818 - 1863 3 stukken
In doosje "Borregaard Bond", met opschrift Johan Elisa Immink, met daarin 3 pakketjes: Noordink 
(soort losbladig poëzie-album met versjes en borduurwerkjes, 1857-58), Moerel (soort losbladig 
poëzie-album met versjes en tekeningen,1855-63), Noordink (losbladig poëzie-album met versjes, 
borduurwerkjes en tekeningen,1818-58).
Wellicht afkomstig van de grootouders van Johan Elisa Immink, Adam Philip Winold Noordink en 
Allegonda Jacoba Theodora Moerel, en/of zijn moeder Johanna Jacoba Noordink.
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C Stukken betreffende personen die gelieerd zijn aan de families Immink of Ninaber

C STUKKEN BETREFFENDE PERSONEN DIE GELIEERD ZIJN AAN DE FAMILIES 
IMMINK OF NINABER

133 Condoleancebrief van Engelbrecht Cornelius Ninaber aan zijn tante Wilhelmina 
Hossius, voor het overlijden van haar echtgenoot J.C. Bouwmeester, alsmede 
betreffende een erfenis.
1779 nov. 16 1 stuk

134 Overlijdensbericht van de heer Johannes Conradus Bouwmeester.
1779 nov. 2 1 stuk

135 Teksten van predikingen over bijbelpassages, alsmede uitgave van 
'geloofsbelijdenis' voor toetreding tot lid van de Hervormde Gemeente, met als 
ondertekening A.P.W. Noordink, predikant.
1818-1847 1 omslag
Datering deels gebaseerd op aantekeningenbriefje "Testimonia van gehouden collegis en volbrachte 
examina van 1822-1828. Getuigschriften ook van studentengezelschappen".

136 Notarisbenoemingen van Charles Pierre Francois van Bosstraeten.
1885 en 1892 3 stukken

137 Foto van een geschilderd portret van Anna Maria Helena de Thomeze.
1944 maart 24 1 stuk
Reproductie van een schilderij (groot 90x75) cm van Anna Maria Helena de Thomeze, de echtgenote 
van Adrianus Johannes Ninaber (1775-1861). Was in het bezit van Jacoba Aleida Johanna Ninaber te 
's-Gravenhage (Groot Hertoginnelaan 94).
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D Stukken waarvan de relatie met het familiearchief niet duidelijk is

D STUKKEN WAARVAN DE RELATIE MET HET FAMILIEARCHIEF NIET DUIDELIJK IS

138 Overeenkomsten van de burgemeesters en wethouders van de gemeente Utrecht 
met de drukkers firma L.E. Bosch en Zoon over het uitgeven van een behoorlijk 
verslag van het verhandelde en gesprokene in de openbare vergadering van de 
gemeenteraad, met diverse voorstukken.
(1797) 1876 - 1911 1 omslag

139 Overeenkomsten van verschillende aard, zoals diverse overeenkomsten met de 
rijksarchivaris van Utrecht over de overdracht van archiefmateriaal van de 
gemeente Utrecht, het Hervormde Kerkgenootschap en het Provinciaal Utrechts 
genootschap voor Kunsten en Wetenschappen.
1900 - 1911 1 omslag

140 Latijns lofdicht op de pijptabak "Fumus Gloria Mundi".
z.d. 1 stuk

141 vervallen inventaris van de collectie A.J. Immink. Z.jr. Getypt
1 katern
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