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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:
Losse Aanwinsten verworven na 1980

Archiefbloknummer:
Y20601

Omvang:
318 inventarisnummer(s)2,66 meter

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

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getpte en gedrukte documenten. Kennis van het 17e eeuwse handschrift is 
noodzakelijk. Het archief bevat een aantal foto's.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
P. d'Albach
J. van As
J.G. van den Bergh
G. Blankenmeyer
A.C. Bruyere
Commissie Waardebepaling Polygoonarchief
Familie Doorenweerd
F.C. Tromp
N.H. de Graaf
Familie Günther
H.F. den Hartog
J.F.M. de Jong
J.D. van Ketwich Verschuur
D. H. Kuyck
Familie Van Lidth de Jeude
P. van Marron
H.J.W. Mulder
A.A. Mussert
Nederlandse Phaenologische Vereniging
Nederlands-Indische Rode Kruis
J.D. Overdorp
D.C.J.A. Ponse
H.B.J. Schilte
R.J. Schimmelpenninck
A.W.L. Seyffard
E.G. Stijkel
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Samenvatting van de inhoud van het archief:
De verzameling losse aanwinsten sinds 1980 bevat voornamelijk stukken betreffende verschillende
aspecten van de Nederlandse geschiedenis alsmede een aantal stukken betreffende de 
geschiedenis van Nederlands-Indië, van Suriname, van de Nederlandse Antillen, België, Frankrijk 
en Duitsland. Daarnaast bevat het archief enkele autografen en verschillende manuscripten.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

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

Aanvraaginstructie

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

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

Citeerinstructie

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

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Losse Aanwinsten verworven na 1980, nummer toegang 2.22.06, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Losse Aanwinsten ARA-2 na 1980, 2.22.06, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De losse aanwinsten worden bij ontvangst geregistreerd in het z.g. "Losse-Aanwinstenboek" van 
de Tweede Afdeling. Tot 1968 was dit het registratieboek van alle aanwinsten van particulieren, 
later slechts van de losse aanwinsten. In dit boek worden onder meer het tijdstip van ontvangst en
de naam van de overdrager vastgelegd. Tot 1986 werden deze aanwinsten op volgorde van 
binnenkomst geregistreerd op jaar en nummer, een gewoonte die dateert van de tijd der oude 
archiefverslagen. Omwille van de automatische registratie moest deze nummering worden 
vervangen door één doorlopende reeks.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Als losse aanwinsten worden archiefstukken of omslagen met archiefstukken beschouwd die 
betrekking hebben op het Nederlandse regeringsbeleid na 1795 in het algemeen dan wel afkomstig
zijn van particuliere personen of organisaties (verenigingen, bedrijven) wier werkzaamheden zich 
over meer dan een Nederlandse provincie (ook over de landsgrenzen) uitstrekken. De omvang van 
een losse aanwinst is kleiner dan 05 m'.Indien het bestand groter is, wordt het archief als een 
aparte eenheid geregistreerd en beschreven. De onderzoeker wordt dan verwezen naar het 
archievenoverzicht en de in de studiezaal aanwezige aanvullingen.

De aldus ontstane lijst begint bij 1980. Bij het begin van elk kalenderjaar wordt zij aangevuld, 
evenals de bij de lijst horende index. De losse aanwinsten uit de periode 1852-1979 gelden als een 
afgesloten verzameling en worden in een systematische inventaris opgenomen. Uit de oude 
verzameling worden echter de volgende stukken in de nieuwe overgenomen:

1. Stukken die in 1980 voor raadpleging gesloten waren of waarvan de openbaarheid was 
beperkt. Men treft de beperkende bepalingen in de inventaris aan.

2. Stukken waarvan kan worden verwacht dat ze te gelegener tijd in andere archiefbestanden 
kunnen worden ingevoegd. Deze nummers komen dus mettertijd te vervallen. Men moet 
dus rekening houden met vervallen inventarisnummers.

Nader beschreven archiefjes zijn van een subnummering voorzien. In dat geval wordt in de index 
zowel naar hoofdnummers als naar subnummers verwezen.

Men houde er dus rekening mee dat deze inventaris "vlottend" is.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De beschrijving geschiedt volgens "voorlopige nummering", waarbij elk afzonderlijk 
archiefbestandje één nummer heeft gekregen.
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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

--- Archief van mr. J. le Poole, politiek correspondent van het dagblad Het Parool.
1946-1987
Deze stukken zijn overgebracht naar toegang nummer 2.21.205.48.
Voorheen beschreven als inv.nr. 1.

2 "Concept publicatie tot het oprichten van een Nationaale Beleenbank" door de 
Provisionele Representanten van het Volk van Holland. Gedrukt
1795 1 katern.

3 Schooldiploma en college-boekje van de Hongaarse student Edmundus Boncz (geb.
1875)
1875-1879 2 stukken
Inbewaargeving van mevr. Helene Boncz, dd. 3 mei 1958. In 1980 uit kamer Fox gelicht en gevoegd 
bij Losse Aanwinsten.

4 Archivalia van de Nederlandsche Phaenologische Vereeniging
1941-1944 1 omslag
Schenker KNMI De Bilt (z.d.). Betreft Fenologie

5 Overzicht van de tafelschikking voor een officieus diner van de Nederlandse en 
Indonesische delegaties ter voorbereiding van de Linggadjati-conferentie , 
gehouden op het stoomschip Overijsel in Tandjong Priok, met fotokopie
1946, oktober 18 2 stukken

6 Ingekomen brieven en artikelen van J.W. Meijer Ranneft bij professor I.J. Brugmans 
in Leiden
1936-1962 1 omslag

7 Stukken afkomstig van Jean Francois Marie de Jong en zijn verwanten, eigenaars 
van een goudconcessie Placer de Jong in Suriname, met later toegevoegde stukken
1812-1960 4 omslagen en 1 stuk.
Schenkster: F.H. Broedelet-de Jong

Geboorte-akten en paspoort van Jean Francois Marie de Jong en zijn verwanten, 
1812-1877
Adressen aan de Tweede Kamer van Jean Francois Marie de Jong, Leendert Richard
Coenraad de Jong en Julius E. Muller, houdende protesten tegen weigering van 
concessies voor hun goudwinning door de gouverneur van Suriname,1880-1881
Tekst van een arrest van de Hoge Raad inzake het proces van Jean Francois Marie 
de Jong c.s. tegen het Surinaamse gouvernement om schadevergoeding wegens 
ten onrechte geweigerde concessies, 1891
Prospectussen van een naamloze vennootschap tot exploitatie van het Placer F. en
L. de Jong in et district Boven Suriname 1895-1899
Kaarten van de aan Jean Francois Marie de Jong verleende concessies Z.j.
Boedelbeschrijving nagelaten lichamelijk roerende goederen van Jean Francois 
Marie de Jong, 1908.
Uittreksel Burgelijke Stand Paramaribo betreffende Jean Francois Marie de Jong.
Overzicht door het domeinkantoor te Paramaribo verstrekte inlichtingen, met 
kwitantie, 1960.
Overgetypte fragment uit de publicatie "Historisch Overzicht van de Goudindustrie
in Suriname", z.d.

8 Verzekerings- en belastingformulieren van W. Vogt in Gotha (Duitsland)
1924-1925 1 omslag.
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9 Manuscript van P. Creutzbergs monografie "Geldwezen in Indonesië in de 19e en 
20e eeuw"
z.j. 1 omslag.

10 Fotokopieen en afschriften van stukken uit de papieren van K.W. Gratama, officier 
van gezondheid in Japan
1979 1 omslag.

11 "Aanspraak van... raadpensionaris Schimmelpenninck aan de 
vertegenwoordigenden van het Bataafs gemenebest bij hun eerste zitting". Gedrukt
1805, mei 5 1 stuk.

12 Exemplaren van de Hollandsche Extra Courant en de Courrier d'Amsterdam ten 
tijde van het aftreden van koning Lodewijk Napoleon en de reorganisatie van de 
Nederlandse bestuursinstellingen wegens de inlijving
1810 2 stukken.

13 Afschrift van een dagorder van het hoofdkwartier van het Brabantse leger in 
Capellen
1809, augustus 14 1 stuk.

14 Particuliere papieren van P. d'Albach, eerste commies bij de registratie in Den Haag 
en amateur-dichter
1824-1828 1 omslag

15 Staten houdende overzicht van het personeel van de kantoren van waarborg, 
gezonden aan de Rijksmunt in Utrecht
1837-1849 1 omslag.

16 Namenlijst van officieren, professoren en in structeurs van de Koninklijke Militaire 
School te Honsholredijk, later overgebracht naar Den Haag
1807- 1810 1 deel

17 "Reglementen op de exercitien van de infanterie..", instructieboekje voor de 
soldatenschool . Gedrukt
Z.j. (na 1829) 1 deel.

18 Militair zakboekje van n.n., gebruikt als legger van aandelen
Z.j. (na 1841) 1 deel.

19 Lijst van gestrafte manschappen van het Derde regiment lichte dragonders op 13 en 
14 oktober 1843

1 stuk.

20 Reglement op de aanstelling der officieren bij de nationale troupen van de Staat. 
Gedrukt
1810 1 deel.

21 Akte houdende een bewijs van deelname aan de bezetting van de Citadel van 
Antwerpen tijdens het beleg uitgereikt aan A. Hofer
1833, augustus 24 1 stuk.

22 Politierapport van de bewaking der Militaire Politie, gericht aan kolonel 
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Matuskewitz
1840, juli 3 1 stuk.

23 "Het lot van den Soldaat", adres van de officier n.n. om verhoging van de 
soldatenwedden. Geschreven pamflet
Z.j. ca.1850 1 stuk

24 Concepttekst van een rapport over de Generale Staf
Z,j. (Bataafse tijd).

25 Brief van M. Kuntz aan de hoogleraar n.n., waarin hij zich beklaagt over de 
postverbinding vanuit Leiden
1829, februari 18 1 stuk

--- Manuscripten van de eerste twee hoofdstukken van de memoires van E.N. van 
Kleffens.
1975-1976 2 banden
Deze stukken zijn overgebracht naar het archief Van Kleffens, toegang nummer 2.21.292.
Voorheen beschreven als inv.nr. 26.

27 Afschriften van stenogrammen van W. Drees betreffende zijn politieke activiteiten. 
Getypt.
1939-1952 1 omslag

28 Bureau-archief van G. Blankenmeyer betreffende immigranten uit Indonesië
1951-1969 1 pak

29 Brief van J. van der Gaag, oud-verzetsstrijder, aan de Algemene Rijksarchivaris, 
houdende mededelingen over de Slag bij Arnhem
1979, februari 7 1 stuk.

30 Spotdichten tegen de Paus van Rome en tegen de koning van Polen wegens diens 
overgang naar de Roomskatholieke kerk. Gedrukt met gravures
1734 en z.j. 2 stukken

31 Ingekomen "brandbrief" (dreigbrief) van een roversbende bij de brouwer n.n. op de 
Vissenburg te x.
1781 november 1 1 stuk

32 Bladzijde uit een boek, houdende een herdruk van "Op de verkeerde Wereld van Ds.
Cornelis Udemans", zijnde het laatste gedicht van Jacob Cats
Z.j, begin 19e eeuw 1 stuk

33 Lesrooster van het Atheneum te Brussel voor het school jaar 1827/1828. Gedrukt
1827 1 stuk.

34 Proclamaties van de Brusselse burgerwacht naar aan leiding van de 
ongeregeldheden bij de opvoering van de opera "La Muette de Portici" en de 
daarop volgende opstanden
1830, augustus 24 - september 3 3 stukken.

35 Dreigbrief van Belgen aan een in Brussel verblijvende Orangist, met getekende 
spotprent tegen de afscheiding
1831 en z.j. 2 stukken.
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36 Pamfletten, houdende oproepen van katholieke en protestantse vakorganisaties 
aan hun arbeiders om de revolutie tegen te gaan
1918, november 2 stukken.

37 Stukken afkomstig van R.J. Schimmelpenninck
1798, 1811.
Missive van de Franse minister van Oorlog aan Schimmelpenninck, Grand Tresorier de l'Orde des 
Trois Toisons, over diens werkzaamheden inzake het beheer van de Invalidenkas 1811, augustus 11 1 
stuk.
Ingekomen nota van H.C. Cras over het mutuele testament 1798, februari 18 1 stuk.

38 Aantekeningen van G.J. Jongejans over een memorandum van P.J. Idenburg inzake 
te voeren onderhandelingen met Japan in de jaren 1940-1941
1980 1 omslag.

39 Minuut-nota van het Ministerie van Defensie aan de Ministerraad over de 
verzekering van rijksgebouwen tegen brandschade, met bijlagen
1934-1935 1 omslag.

40 Correspondentie van mr. E. Star Busman, houdende mededelingen met betrekking 
tot zijn politieke activiteiten ten behoeve van het historisch onderzoek, met 
autobiografische aantekeningen
1950-1981 1 omslag.

41 Circulaires van de Economische Bond . Gedrukt
1917-1918 2 stukken.

42 Brochure "De Vrij-Liberale partij " door mr. dr. I.H.W.Q. ter Spill te Baarn
1909 1 deel.

43 Brochure van dr. A. Brummelkamp "De Antirevolutionaire Partij "
1918 1 deel.

44 Archivalia betreffende militairen bij het 48e bataljon landweer infanterie te 
Maastricht
1908-1915 1 omslag.

45 Kopie van een brief van P.J. Troelstra, voorzitter der Sociaaldemocratische 
Arbeiderspartij, aan de propagandist Dijkgraaf over de door de partij te volgen 
richting, 2 januari 1916. Fotokopie, met briefwisseling tussen de Algemene 
Rijksarchivaris en dr. W. Drees sr
1973 oktober 6 1 omslag.

46 Archiefstukken van H.F. den Hartog (?-?), chef van enige postkantoren in 
Nederlandsch-Indië
1899-1911 6 omslagen
Stukken betreffende het beheer van enkele depositobiljetten bij de Nederlandsch-Indische 
Escompto-Maatschappij 1893-1910
Stukken betreffende zijn dienstverband als chef van de postkantoren in Benkoelen, Mokko-Mokko, 
Pati, Djokjakarta, Batavia en Semarang 1893-1911
Stukken betreffende een vordering op Den Hartog wegens een tekort bij het beheer van het postkan 
toor in Batavia 1907-1910
Tekst van een ingezonden brief aan "De Lokomotief" tegen een artikel in de Javabode over het per 
soneelsbeleid van de Post- en Telegraafdienst, met ingekomen geleidebrief van de redactie bij de 
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terugzending 1910, november-december.
Kasboek met memorie van overgave van het postkan toor van Semarang 1911.
Concept van een artikel over briefportverlaging ten behoeve van de inlanders. Z.j.

47 "Journaal verbaal, houdende verslag van het gebeurde met het Deense schip 
"Mathilda Maria" door kapitein De Bruyn,gericht aan de Hoge Indias'e regering" 
Deel 2. Fotokopieen
1800 20 mei-1801 maart 3l 1 pak

48 Anonieme nota "sur les motifs qui doivent engager la France et la Hollande a` s'unir
pour une revolution en Asie", mogelijk opgesteld door J.H. Brantsen
Z.j.(ca. 1795) 1 stuk

49 Affiche houdende een gedicht op de begrafenis van J.C.J. van Speyk. Gedrukt bij J. 
Wendel en zoon in Amsterdam
1832, mei 4 1 stuk.

50 Translaat van een Japanse ordonnantie inzake illegale export van gegevens over 
Japan door P.Ph. von Siebold. Fotokopie
1829 1 stuk.

51 Paspoort van Willem Blaauw (1792-1870) en J.A.C. van Heusden(1816-1893)
1857 2 stukken.

52 Archiefstukken van jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude (1881-1952)
1940-1946 4 omslagen.
Deze stukken maken deel uit van een nog over te dragen archief. Tot aan de overdracht is voor 
raadpleging toestemming van de heer Van Lidth de Jeude vereist. Te bevragen via dr. A. Kersten, 
medewerker van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.
Stukken betreffende de oprichting van een "Tijdelijke groep van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs in Groot-Brittannië en de zetel verplaatsing van het Instituut naar Londen 1940-1943
Stukken betreffende zijn commissariaat van de N.V.Koninklijke Maatschappij "De Schelde", 
scheepswerf en machinefabriek, tijdens diens vestiging in Curaçao 1940-1943
Stukken betreffende zijn commissariaat van de N.V. Nederlandsch-Amerikaanse Stoomvaart- 
maatschappij " Holland-Amerikalijn" en zijn advies inzake steunverlening aan deze maatschappij in 
Curaçao 1941-1943
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als vice-voorzitter van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs ten tijde van de heroprichting en reorganisatie van dit instituut 1945-1946 

53 Rapporten van het informatiebureau van het Nederlandsche Rode Kruis over het lot
van de Joden, gedeporteerd naar de concentratiekampen Sobibor en Auschwitz. 
Gedrukt
1947-1948 2 delen.

54 "Eerste aanvullingslijst voor de rijwiel-, automobiel- en motorbranche" van de 
informatie- afdeling van de Nederlandsche Vereeniging "De Rijwiel- en 
Automobiel-industrie" , houdende opgave van bedrijven in deze branche en 
aantekeningen over hun kredietwaardigheid
1935 juni 15 1 deel.

55 Archivalia van mr.H.J.W. Mulder (1895-1978)
1918-1978
Stukken meegenomen uit een Duitse loopgraaf bij Yperen: een boekje met broodbonnen en een 
stuk laken van een militair uniform Z.j. (1914-1918) 2 stukken.
Oproep van de Revolutionaire Raden van Arbei ders en Soldaten aan militairen om zich aan te 
sluiten bij de sociale revolutie; pamflet, uit gereikt door medestanders van D. Wijnkoop tijdens hun 
tocht naar de kazerne in de Sarphatistraat in Amsterdam 1918, november 13 1 stuk.
Brochure van de Vlaams-Hollandsche Vereeniging "Hou ende Trouw", uitgegeven bij gelegenheid 



16 Losse Aanwinsten ARA-2 na 1980 2.22.06

van een bezoek van de Flamingant dr. A.Borms aan Pulchri Studio in Den Haag 1929, februari 1 stuk.
Programma van de orde van dienst van het huwelijk van prinses Beatrix met prins Claus van 
Amsberg, met afschrift van een felicitiatiebrief 1966, maart 2 stukken.
Concepten van een heruitgave van een brochure, houdende memoires over zijn werkzaamheden 
aan het departement van Binnenlandse Zaken over de jaren 1933-1945, getiteld "Verantwoording 
1940-1945, Verzet en contact", met kladaantekeningen Z.j. 1 pak
Ingekomen annonce van een Fonds tot steun aan politieke uitgeweken Vlamingen, houdende 
dankbe tuigingen voor een bijdrage Z.j. 1 stuk.

56 Brochure "De Verzetsgroep Batavia", memoires van Don Tesser. Gestencild
1977 1 deel.

57 Manuscript van M.E. Donkersloot (geb. 1897), getiteld "Tropische herinneringen uit 
Oost en West", memoires in 3 delen.
1975 1 omslag.

58 Brief van jhr. H.A. van Karnebeek aan prof. dr.J. de Louter naar aanleiding van 
zekere teleurstellingen wegens de verwerping van het tractaat Nederland - België.
1927, maart 24 1 stuk.

59 Brief van jhr. mr. B.C. de Savornin Lohman aan jkvr. J. Harmsen van Verschuer over 
de schoolkwestie
1918 november 3 1 stuk.

60 Afschriften en minuten van rapporten van leden van de Raad van State aan koning 
Willem I en van circulaires en koninklijke besluiten, verzameld onder de titel 
"Conflicten: grenzen tusschen besturende en rechterlijke macht"
1817-1829 en z.j 1 pak

61 Brief van dr.H.J. van Mook aan prof. dr.ir. J.I.J.M. Schmutzer, minister van Overzeese 
Gebiedsdelen, over het verloop van de oorlog met Japan rond de Philippijnen en 
het te voeren koloniale beleid
1945, april 2 1 stuk.

62 Proclamatie van de Commission de Sureté Publique te Brussel, houdende 
mededeling van haar oprichting en een oproep tot herstel van orde en rust
Ca.5 september 1830 1 stuk

63 Verzameling stukken uit de bezettingstijd en de bevrijding
1939-1945
Overdruk van een artikel,in The Times over de bewapenings- en oorlogspolitiek van Adolf Hitler 
onder de titel Hitler step by step. 1939, december 26 1 stuk
"Was ist in Hitler-Deutschland los?" Anoniem Duits pamflet tegen het regime-Hitler Z.j., ca.1939 1 
stuk.
Nationaal-socialistisch strooiblad, houdende loyaliteitsbetuiging van Mussert met het Oranjehuis 
1935, april 27 1 stuk.
Oproep van een Comité van verzet tot een algemene staking tegen een eventueel te vormen 
regering- Mussert. Getypt 1941 juli 1 stuk.
Album van nr.324, deelnemer aan het kamp van de Nederlandsche Arbeidsdienst in Winterswijk, 
houdende oproepen, programma's en prentbriefkaarten 1942-1943 1 deel
Concept van een dagbladartikel in De Koerier door n.n., lid van een door het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten uitgezonden delegatie naar Keulen, houdende een weerlegging van de
door dit departement geinspireerde berichtgeving over de bombardementen op Duitsland 1944 1 
stuk.
Exemplaren van het verzetsblad Het Nieuws, houden de berichten over het verloop van de oorlog. 
Gestencild 1945, maart-april 1 omslag
Prentbriefkaart, houdende een gedicht "Herinneringen aan Haagsche Meidagen" 1945, mei 1 stuk.
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--- Examenbullen en stellingen van A.E.J. Modderman, student in de rechten te Leiden
1860-1861 1 omslag
Voorheen beschreven als inv.nr. 64. Overgebracht naar archief Modderman, 2.21.269, inv.nr. 32.

65 Stukken van D.H. Kuyck, kapitein ter zee
1901-1902
Dagboek, bijgehouden door Kuijck als kapitein op de monitor "Reinier Claeszen" 1901 juni - 1902 
oktober 1 deel
Brievenboeken, houdende orders en rapporten van de kapitein van het schip "Cerberus" tijdens 
manoeu vres voor Hellevoetsluis 1901, augustus-septem ber 1 omslag
Tekeningen en beschrijvingen van het schip "Reinier Claeszen" Z.j. 1 omslag.
Beschrijvingen van lanceerinrichtingen van Woolwich-torpedo's, met tekeningen Z.j. 1 omslag
Blauwdruk van een luchtperspomp, met aantekeningen over het gebruik van lichtdrukpapier bij 
tekenin gen Z.j. 2 stukken.
Concept-rapport van Kuijck betreffende de monitor "Reinier Claeszen" bij de overgave van het bevel 
op 1 november 1902, met briefwisseling. November 1902 1 omslag
Sterktestaat van personeel en materieel van het marine-etablissement van Willemsoord Z.j. (ca. 
1900) 1 stuk.

66 Exemplaar van "De Surinaamsche Telegraaf", houdende een levensbeschrijving van 
Tsaar Iwan (1740-1761)
1838 juni 29 1 stuk.

67 Krantenknipsels over het bezoek van kroonprins Alexander van Rusland aan 
Nederland en zijn reis met prins Hendrik naar Engeland
1839, april-juni 1 omslag

68 Teksten van radioreportages van de Amerikaanse verslag gever William J.Dunn, 
gemaakt tijdens de Japanse verovering van Nederlandsch-Indië. Fotokopieën
1941 december 23 - 1942 maart 2 1 omslag
De originelen berusten in de universiteitsbibliotheek van de Universiteit Notre Dame in Indiana 
(U.S.A.)

69 Notulen van bijeenkomsten van de Commissie tot Voorbereiding der stichting van 
het Museüm "Koning Willem Ï. Fotokopieen van een fragment
1862-1863 1 omslag
De originelen berusten in het archief van het Rijksmuseum in Amsterdam.

70 Brieven van dr. H.J. van Mook aan zijn secretaresse L. Bruin-Blom. Fotokopieën
1947-1964 1 omslag

71 Archief van de Commissie Waardebepaling Polygoonarchief 1982
1 pak

72 Anonieme kladaantekeningen, gemaakt tijdens de vergadering van de Nationale 
Bond voor Handels- en Kantoor bedienden "Mercurius" over het samengaan met 
andere bonden in een Nationaalsocialistische organisatie
1940 september 28 1 stuk.

73 Brochures van het Nederlandsch Arbeidsfront
1942 1 omslag.

74 Ingekomen stukken van diverse personen bij de Portugese gezant bij het 
Nederlands hof in Brussel, graaf d Abreu et Lima. Fotokopieën
1829-1830 1 omslag
De originelen zijn overgedragen aan de Portugese ambassade in Brussel.
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75 Bewijzen van aandeel in Russische staatsfondsen, uit gegeven in de jaren 1838-
1894, afkomstig van ir. R. Verloren van Themaat (1882-1982)
1838-1894 1 omslag

76 Krantenartikelen over de huldiging van M.W.F. Treub bij zijn zeventigste verjaardag. 
Fotokopieën
1928, november 30, december 1 1 omslag
De originelen berusten bij de heer G.A. de Graaff in Voorschoten.

77 Indische personalia van J.Ch. Smit (1903-1982)
1946-1956 1 omslag

78 "Reglement der Begrafenis-Societeit voor Ambtenaren en geemployeerden, 
behoorende tot de Departementen van Algemeen Bestuur en tot de Provinciale 
Gouvernementen"
1838 1 deeltje.

79 Brieven van de Duitse Nationaal-socialist Julius Schatt aan Ernst Michel over zijn 
pretenties als afstammeling van Koning Willem I en Henriette d'Oultremont
1930-1934 1 omslag

80 Stukken betreffende het dienstverband van A.W.M. Giljam als stationschef van de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
1890-1918 1 omslag

81 Verslag van de Engelsman R.A. Paterson Webb van een toeristische reis door 
Frankrijk, Belgie en Nederland, deel III, houdende mededelingen over Nederland en 
zijn terugreis naar Engeland
1914 augustus 1 deel.

82 "Leo de Blocks notities", houdende levensherinneringen in willekeurige volgorde
1983, 1985 2 delen.

83 Stukken afkomstig van prof. ir. J.M. Burgers, betreffende H.A. Lorentz (1853-1928)
1917-1954 1 omslag

84 Album met foto's van de nationale nijverheids-tentoonstelling van de 
Volksrepubliek Hongarije in Boedapest
1949 1 deel.

85 Rapporten van de Commissie voor de Internationale Ruilingen van Voorwerpen van
Wetenschap en Kunst, met conceptbrief van de voorzitter R.C. Bakhuizen van den 
Brink
1852, 1860 1 omslag.

86 Brieven van J.R. Thorbecke aan mr. J.J.Beaujon (1827- 1889)
1865, 1872 2 stukken.

87 Brief van G. Groen van Prinsterer aan n.n., lid van de Dubbele Kamer, over de ruil 
van enkele handschriften van historische waarde
1848 november 10 1 stuk.

88 Militaire paspoorten, uitgegeven door het departement van Marine voor M. 
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Bouwes en S. Gotz
1814, 1815 2 stukken

89 Paspoorten, uitgeschreven door de vrijstad Bremen aan J.F. Beisner, door de 
commandant van Ostende aan Dirk Bridle en door de Engelse regering aan Jean 
Autfort.
1814-1821 3 stukken

90 Paspoort, uitgereikt door het keurvorstendom Hessen aan Gottfried Richter
1833 juni 13 1 stuk.

91 Getuigschrift van de waterschout van Antwerpen, houdende een paspoort voor de 
afgemonsterde matroos E. Verkin
1819 september 10 1 stuk.

92 Grosse van een akte van kwijtschelding van straf wegens desertie aan Jean Baptist 
Meijsmans
1829 april 25 1 stuk.
Niet raadpleegbaar

93 Bijlage bij een verzoekschrift van Jean Henri Christi aan Kayser te Wunstorf om 
vrijstelling van militaire dienstplicht
1833 augustus 3 1 stuk.

94 Staat van het materieel van de derde divisie artillerie van het Koninklijke 
Nederlandse leger
1815 mei 16 1 stuk.

95 Militaire paspoorten van A. van Geldrop, H. Kuhneman en J. Soeters
1798-1812 3 stukken

96 Brieven van militairen van de Nederlandse landmacht
1796-1838 1 omslag

97 Ordonnantie van prins Frederik, houdende aankondiging van een bezoek in Veurne
z.j. 1 stuk.

98 Autografen en biografie ën van R.D. Tindal en J.H. Voet
z.j. 1 omslag.

99 Autografen van militairen
1805-1824 1 omslag

--- Belgische militaria, onuitgezocht.
1815-1924 1 omslag
Overgebracht naar het ARA Brussel.
Voorheen beschreven als inv.nr. 100.

--- Diploma van de orde van de Lelie, uitgereikt door Karel X van Frankrijk aan de 
gardist Joseph Dominique Simon.
1824 december 5 1 omslag
Overgebracht naar het ARA Brussel.
Voorheen beschreven als inv.nr. 101.

102 Proces-verbaal van het verhoor van ir. Soekarno door de Nederlandse procureur-
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generaal bij het Hooggerechtshof in Nederlandsch-Indië" naar aanleiding van het 
boek Mendjepai Indonesia Merdeka . Fotokopieën
1933 augustus 1 1 omslag.

103 Akte van toelating van Hinrich Schwarting uit Ollenburg, kapitein van een regiment 
Denen, tot gezel van de Vrijmetselaarsloge Le Silence, l'Union et la Paix in Parijs, 25 
januari 1817. Geviseerd in Amsterdam
1831 maart 9 1 stuk
Niet raadpleegbaar
Aanw. 1984; uit collectie Van der Poest Clement.

104 Archiefstukken van E.G. Stijkel (1918-1982) als bestuurslid van enkele Europese 
organen
1953-1959
Teksten en resumes van redevoeringen van Stijkel, kabinetschef van het Nederlandse lid van de 
Hoge Autoriteit van de EGKS, en D.P. Spierenburg over de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal 1953-1954 1 omslag
Tekst van een redevoering van Bondskanselier dr. Konrad Adenauer van de Duitse Bondsrepubliek 
bij gelegenheid van het eerste lustrum van de Raad van Europa 1954 mei 20 1 stuk.
Tekst van een voorlichtingsartikel van Stijkel, kabinetschef van het Nederlandse Lid van de Hoge 
Autoriteit van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal over de invoering van directe 
spoorwegta rieven 1955 februari 2 1 stuk.
Tekst van een verdrag inzake de voorwaarden voor het vervoer van kolen en staal over de Rijn. 
Gestencild 1957 juli 9 1 stuk.
Doorslag van een nota van D.P. Spierenburg aan de leden van de Hoge Autoriteit van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal naar aanleiding van kartelvorming bij de verkoop van in het 
Ruhrgebied gedolven kolen aan Nederland 1957 juni 14 1 stuk.
Ingekomen programma's van vergaderingen en excursies van Euratom bij Stijkel, Directeur-generaal 
voor Industriële en Economische Vraagstukken aldaar, met correspondentie 1958-1959 1 omslag
Stukken betreffende artikelen en redevoeringen van Stijkel, Directeur-generaal voor Industriële en 
Economische Vraagstukken in Euratom, over kernenergie 1959 1 omslag.
Aanhef van een rapport, getiteld "Een critische beschouwing over een aantal methoden om koop 
kracht te scheppen, ter bereiking van full employment." Getypt Z.j. 1 omslag.

105 Menukaart en schertsredevoering bij het afscheid van dr. G.W. Fris als perschef van 
de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Koloniën
1948, februari 17 2 stukken.

--- Belgische stukken betreffende beurzenstichtingen en beneficiën in Limburg.
1819-1835 1 omslag
Overgebracht naar het ARA Brussel.
Voorheen beschreven als inv.nr. 106.

107 Liefdesbrief van "Cora" in Den Haag aan "Ewalt" in Canada, Engels
1946, februari 9 1 stuk.

108 Archiefstukken van H.B.J. Schilte, journalist in Nederlands-Indië
1934-1962 en z.j.
Krantenartikelen over de exploratie en kolonisatie van Nieuw-Guinea 1934 1 omslag.
Krantenartikelen over beraadslagingen in de Volksraad over het gebruik van de namen Indonesië en 
Indonesiër 1940 3 stukken.
ANETA-verslag van de zitting van de Volksraad van 20 augustus 1940, houdende beraadslagingen 
over de regeringspubliciteitsdienst. Gestencild 1940 1 omslag.
Ingekomen artikel, getiteld "Veertig jaren particuliere ziekenverpleging (de Koningin Emma 
Ziekeninrichting te Tjikini)" Z.j. 1 omslag.
Manuscript van een prozastuk "Zuster Gertrudis" Z.j. 1 omslag.
Ingekomen concepten van krantenartikelen van de Dienst Legercontacten, met verslagen van 
krijgsverrichtingen tijdens de Eerste Politionele Actie , mede bestemd voor het Nederlandse dagblad 
De Tijd 1947 1 omslag.



2.22.06 Losse Aanwinsten ARA-2 na 1980 21

Ingekomen brieven met kopij van G. Nobels, correspondent uit Jogjakarta, houdende commentaren 
op de publieke geest aldaar 1948, 1949 1 omslag.
Doorslag van een brief aan de Stichting Radio Omroep in Overgangstijd, houdende verzoek om een 
perskaart voor de muziekcriticus J.B. van der Kamp.1949 augustus 22 1 stuk
Ingekomen brief van prof. dr. L. Kuilman houdende protesten tegen de berichtgeving van Het 
Dagblad over de zuiveringsaffaire van De Telegraaf in Nederland 1949 augustus 25 1 stuk
Ingekomen brief van de adverteerder van De Indische Courant, met mededelingen van enkele 
advertentiekosten 1949 augustus 27 1 stuk.
Brief van R. Soetopo uit Modjokerto aan de redactie van de Javabode ter begeleiding van een artikel 
over de Garebeg Besar 1949 oktober 5 2 stukken
Afschriften van persberichten over de papier prijsstijging, over de Rondetafelconferentie 1949 en 
over de politieke gezindheid van ir. Sukarno 1949 en z.j. 3 stukken.
Ingekomen kopij van Hubert Goupillon, houdende commentaar op de totstandkoming van het 
Atlantisch Pact Z.j. 1 omslag.
Tekst van een artikel over de Partai Kommunist Indonesia Z.j. 1 stuk.
Ingekomen kopij van een Nederlandse correspondent voor in Indonesië verschijnende dagbladen 
1950 1 omslag.
Ingekomen stukken van de Indonesische Journalisten-academie bij Schilte, hoogleraar aldaar 1951- 
1955 1 omslag
Aantekeningen, bestemd voor colleges over journalistiek 1951-1953 1 omslag
Afschrift van een artikel uit de Nieuwe Haagsche Courant over een rapport van bestuursambtenaren 
in Nederlands-Nieuw Guinea over gebreken in het bestuursapparaat aldaar 1953 januari 1 omslag.
Concepten van een artikel ter herdenking van de Slag op de Javazee 1962 1 omslag.
Telexberichten van het persagentschap Reuter over veeteeltaangelegenheden, de ervaringen van 
gevangen inboorlingen op Papua Nieuw-Guinea en religieuze ongeregeldheden in Indonesië Z.j. 2 
stukken.

109 Zakboekje van de Nationaal Socialistische Beweging op naam van Ernst Justus Otto 
jr. (geb. 23-10-1903 te Duisburg)
1940 1 deeltje
Hij is op 22 januari 1945 te Haarlem overleden

110 Arbeidersboekje of "zakboekje voor arbeidsgezellen of maats" op naam van 
Leonardus Tans uit Maastricht, met aantekeningen
1867-1895 1 deeltje

111 Loten van de Vereeniging tot bevordering van 's Lands Weerbaarheid, bestemd 
voor de geldlening van 1871
1871 2 stukken.

112 Rapport van generaal Baron Nahuys van Burgst, getiteld "Considerations sur l'Inde 
Néerlandaise." Onvoltooid
1847 1 omslag.

113 Brieven en nota's van P. Spies uit Maleisië aan J.E.F.A. Alberdingk Thijm, directeur 
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij over de politieke situatie in Indonesië 
en in het Verre Oosten
1960-1962 1 omslag

114 Programmaboekje van de feestviering van de Nederlandsche Vereeniging in 
Pretoria ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van koningin 
Wilhelmina en de inhuldiging van koningin Juliana
1948 augustus 1 deeltje.

115 "Gedenkalbum van de feestelijkheden van augustus 1948". Persuitgave
1948 augustus 1 deeltje.

--- Papieren van C.W. Schüller, betreffende Timor en onderhorigheden.
1916-1917 1 omslag
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Deze stukken zijn geborgen in het archief C.W. Schüller, toegang nummer 2.21.275.
Voorheen beschreven als inv.nr. 116.

117 Rapport van P. Wiersma, majoor b.d. van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger 
aan de minister van Koloniën over zijn onderzoek naar de werving van immigranten
voor de Surinaamse plantages in Brits-Indië. Geparafeerde doorslag
1903 februari 28 1 band.

118 Grootboekkaarten, houdende aantekening van huishoudelijke uitgaven van een 
administrateursgezin in Assahan (Sumatra's Westkust) ten behoeve van hun 
budgetrekening
1918-1920 1 pak

119 Concepten van een artikel van mr. Johanna Kraal over "Fronika Wijs, analyste in 
dienst van 't Compagniés Goudmijn op Sumatra's Westkust" met correspondentie 
over haar historisch onderzoek
1942-1943 en z.j 1 omslag

--- Autobiografische aantekeningen van A.H.J. Lovink
1985 1 stuk
Niet raadpleegbaar
Overgebracht naar archief A.H.J. Lovink, 2.21.281.02 inv.nr. 18.
Voorheen beschreven als inv.nr. 120.

121 Gedrukte staat van wegens wangedrag ontslagen militairen van de Nationale 
Militie in december 1818. Circulaire van het Ministerie van 0orlog
1819 januari 8 1 stuk.

122 Manuscript van F. de Vogel, houdende memoires over zijn dienstverband bij de 
suikerfabriek Kadhipaten in de residentie Cheribon (Nederlandsch-Indië) over 1873-
1948. Fotokopie
1948 1 omslag.

123 Archief van Jacobus van As als kapitein van het Vrijwillig Militair Automobiel Korps
1913-1920 1 omslag
Stukken betreffende zijn aanstelling en ontslag, met ingekomen orders en voorschriften 1913-1920 1 
omslag.
Contributiekaarten en verlofpas 1913-1917 3 stukken
Ingekomen facturen, met correspondentie over de verrekening 1915-1917 1 omslag
Ingekomen circulaires en tijdschriften, bestemd voor militairen 1915-1917 en z.j 1 omslag
Ingekomen stukken van het Comité tot Ontwikkeling en Ontspanning in het kantonnement 
Oosterhout (N.Br.) 1916-1918 1 omslag
Ingekomen brieven 1916-1919 1 omslag

124 Foto's genomen naar aanleiding van de onlusten te Tjilegon (res. Bantam) en de 
arrestatie en berechting van de opstandelingen aldaar
1880 1 omslag.

125 Kranteknipsels over het uitreiken van de Zilveren Broodmand van de Nederlandse 
Vereniging van Meelfabrikanten aan H.M. Hirschfeld en aan Prins Bernhard als 
voorzitter van de N.O.V.I.B
1960-1962 1 omslag

126 Stukken betreffende de voorbereidende werkzaamheden van prof. dr. G. van 
Rijnberk tot aanvaarding van een even tueel hoogleraarschap in de fysiologie in 
Batavia en zijn bijdragen aan pogingen tot herstel van het hoger onderwijs aldaar
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1946 1 omslag.

127 Verzamelde fotokopieën van briefwisseling van V.E.L. de Stuers, met documentatie
1843-1958 1 omslag
Fotokopie van de bladzijden uit het geboorteregister en het bevolkingsregister van Maastricht, 
houdende melding van de geboorte en het woonhuis van De Stuers 1843-1850
Fotokopie van de bladzijde van het in schrijvingsregister van leerlingen van de 1e afde ling van het 
Athenaeum in Maastricht 1855.
Fotokopieën van brieven van De Stuers aan A.J. Enschede, over de ruine van Brederode, de 
conflicten binnen het College van Rijksadviseurs voor de Monumenten en verscheidene kunstzaken 
1876-1884
Fotokopieën van de kalender van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor 1881, met ontwerpen 
1880.
Fotokopieën van brieven van De Stuers aan P.H.J. Cuypers 1883-1886
Mr. N.de Roever en de minister Heemskerk, brochure van De Stuers over de geschiedenis van de 
benoeming van Cuypers als architect van het Rijksmuseum 1892.
Reproducties van tekeningen van De Stuers. Z.j.
Artikel over De Stuers uit het gedenkboek Honderd Nationale Jaren van de Nationale 
Levensverzekeringsmaatschappij 1958.
Brief van P.H.J. Cuypers aan P.F. Hubrecht, houdende declaraties van kosten voor zijn adviezen als 
architect 1882 mei 1.

128 Foto's, genomen tijdens de conferentie van Linggadjati
1946 1 omslag.

129 Portret van J.C. Rijk, minister van Marine, door n.n., lithografie van C.C.A. Last
Z.j. (ca 1845) 1 stuk.

130 Akte van bevoegdheid als vroedvrouw, uitgereikt aan Elisabeth van der Sluys. 10 juli 
1876

1 stuk

131 Archiefstukken van J.D. Overdorp
1932-1972
Stukken betreffende octrooien voor de uitvinding van een losse laadbak voor vrachtauto's en de 
oprichting van het bedrijf LAZLO, met documentatie 1932-1972 1 omslag
"Ontwikkeling, de zin van ons leven", aantekeningen over zijn godsdienstige overtuiging. Maart 1963 
1 stuk

132 Archiefstukken van de militaire commandant op Banka en van de Commandant der 
Troepen in Batavia
1833-1861 1 omslag

133 Uittreksel van een reisverslag van J.H. Abendanon door Centraal Celebes, getypt
1909 1 omslag.

134 Anonieme uittreksels van rapporten over Lombok
1940 en z.j. Getypt 1 stuk.

135 "Tourneerapport van M.W. Kaisiepo, ambtenaar ter beschikking van de Voorlichting 
en Radio-omroep Nieuw-Guinea, door ... Merauke, Fak-Fak en Sorong", januari-
maart 1952. Getypt
25 maart 1952 1 omslag.

136 "Scriptie over alcoholbereiding uit de nipahpalm [in Nieuw-Guinea]", door B.B. 
Glerus. Getypt. Oktober 1953

1 band
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137 Jaarverslag van het Bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie van Nieuw Guinea 
over 1953. Getypt
1954 1 omslag.

--- Notulen van de Staatscommissie voor Internationaal privaatrecht, nr. 1 - 2. 
Hectografieën.
1897-1899 1 omslag.
Deze stukken zijn overgebracht naar het archief van het Ministerie van Justitie, dossiers Wetten, 
toegang nummer 2.09.47 .
Voorheen beschreven als inv.nr. 138.

139 Stukken van F.J.J. Besier over de transacties van F.C. Gerretson met de papieren van 
G. Groen van Prinsterer in het familiearchief Van der Hoop van Slochteren
1946-1971 1 omslag

140 Brieven van V.E.L. de Stuers aan C. Overvoorde over aangelegenheden van 
monumentenzorg
1901-1907 1 omslag.

141 Exemplaar van Die Woche, geïllustreerd Duits weekblad, gewijd aan Bismarck
22 maart 1930 1 deeltje.

142 Overlijdensattest van H.B. Ypey, passagier van een schip van Batavia naar 
Singapore, opgemaakt door de scheepsarts aldaar. 30 juni 1888.1 stuk.

143 Revolutionaire dreigbrief van Jerôme Adrien Lyon aan De Blier, notaris en pastoor in
Luik
z.j. 1 stuk.

144 Aanplakbiljet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, houdende waarschuwing 
tegen het drinken van Maaswater in Zuid-Holland in verband met de cholera
Z.j. (1867) 1 stuk.

145 Pamflet van C. Ausems in Den Haag, houdende waarschuwingen tegen de Leidse 
medicus A. Nijkamp als "gifmenger en lasteraar"
1887 1 stuk.
Niet raadpleegbaar
Gedrukt op kwetsbaar krantenpapier

146 Prospectus van de boekhandelaar A. van Klaveren van een publicatie van A.J. 
Luijten over Zijne opsluiting gedurende dertien maanden in het 
krankzinnigengesticht te Zutphen
1891 1 stuk.

147 Circulaire van een pas opgerichte `Nationale partij'
1888 februari. 1 stuk.

148 Memoires van J.S. Sinninghe Damsté, met herinneringen aan zijn verblijf in 
Nederlands-Indië onder de Japanse bezetting onder de titel Advocaat soldaat. 
Particuliere uitgave in offset
1987 1 deel

149 De nieuwe weg langs den Hofvijver, brochure van Victor de Stuers aan de Haagse 
gemeenteraad



2.22.06 Losse Aanwinsten ARA-2 na 1980 25

1909 1 deel.

150 Reisdagboek van mevrouw n.n. met haar vriendin "Pol" door Java, houdende tevens
beschrijvingen van door hen bezochte scholen, ziekenhuizen en ondernemingen. 
Fragment, "deel II"
1922 1 deel.

151 Jaarverslag van het Muziek-Ensemble ten behoeve van Ziekenhuizen en Sanatoria 
over 1922
1923 1 stuk

152 Reproduktie van een foto van "de beste leerlingen" van de Fa-Kiau-Chinese school 
van Paramaribo, Suriname, 1945. Met negatief

2 stukken

153 Brochure, houdende het verslag van het "congres de l'entente internationale des 
partis radicaux et des partis démocratiques similaires" in Evian op 20 september 
1938
1938. 1 deeltje.

154 Brochure, getiteld Wat is en wil de Nationale Unie op algemeen Christelijke 
grondslag?
1956 1 deeltje.

155 Archiefstukken van P. Marron, gereformeerd predikant in Parijs
1793-1814
Deze stukken dienen te worden gevoegd in het archief Marron, waarvan een deel in de bibliotheek 
van de Waalse Kerk berust.
Verslag van een redevoering namens de kerkenraad van Parijs bij de aanbieding van het kerkzilver 
van zijn kerk aan de Nationale Conventie 1793.1 stuk. Aanwinst Tweede Afdeling 1957 IV 2.
Notariële akte, houdende volmacht aan P. Meyer van Marron om namens hem op te treden bij de 
afwikkeling van de nalatenschap van zijn tante E. Marron, met legalisatie van C. Meyer, Nederlands 
gezant in Parijs 1797 november 13 2 stukken.
Aanwinst V.R.O.A. 1909 XI 1b.
Missive van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 5 mei 1807, nr. 6, aan Marron, de 
zaakgelastigden in Parijs Smits en Slingerland, houdende dankzegging voor hun schenkingen aan de 
slachtoffers van de ramp van het kruitschip te Leiden 1807 1 stuk. Aanwinst V.R.O.A. 1925 XIV 4.
Brief van J.W. Janssen aan Marron als president van het gereformeerde consistorie in Parijs, 
houdende mededelingen over de heer Worbert. 1814 augustus 16.1 stuk. Aanwinst V.R.O.A. 1909 XXI 
18.

156 Plakschriften van J.J. Andriessen, houdende krantenartikelen over Frankrijk en over 
de Eerste Wereldoorlog
1914-1935 en z.j.
Plakboek, houdende feuilletonartikelen van W.P. Kops over "Frankrijk na 1870" en "Figuren uit den 
oorlog" 1914 en z.j. 1 deel
Plakboek, houdende een chronologisch overzicht van de Eerste Wereldoorlog, met herdrukken van 
gepubliceerde oorlogsberichten 1918-1924 en z.j 1 deel
Kranteartikelen naar aanleiding van de memoires en het overlijden van de Duitse minister Friedrich 
Rosen 1935 en z.j. 2 stukken.

157 Memoires van Boudewijn Donker Curtius (1746-1832). Afschrift met bijlagen en 
commentaar over de jaren 1746-1795
1819.
Het origineel is verloren gegaan; het manuscript breekt abrupt af.

158 Brief van C.B. Siborch aan Wenkebach, houdende verzoek om ondersteuning
1826 augustus 17. 1 stuk.
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159 Manuscript "Sumatraanse belevenissen" 1947-1950, door M.P. Groenewegen, 
houdende afschriften van zijn brieven, met fotokopieën met nadere aantekeningen 
over zijn overlijden
1986 en z.j. 1 omslag.

160 Autobiografische aantekeningen van S. de Graaff (1861-1943), oud-minister van 
Koloniën
Z.j. (ca. 1940) 1 deeltje.

161 Anticommunistische verkiezingspamfletten, uitgebracht door een groep Vrede en 
vrijheid
Z.j. (1948 of 1951) 2 stukken.

162 Archief van de penningmeester van het Comité "Verjaarsgeschenk H.M. de 
Koningin." 1959

1 pak

163 Obligatiepapieren van de emissie 1881 van de Grande Société des Chemins de Fer 
Russes
1881. 2 stukken.

164 Jaarverslag van de n.v. Landbouwmaatschappij "Soekowono" te Amsterdam over 
het boekjaar 1950-1951
1952. 1 deeltje.

165 Circulaire van Joh. van der Steur, directeur van het opvoedingsgesticht "Oranje 
Nassau" te Magelang, voor een inzameling ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste 
verjaardag
1930 april 24. 1 stuk.

166 Verzameling oorlogsdocumentatie
1942-1945 3 stukken
Overdruk van een Engelstalig krantenbericht, uitgegeven door de Marine, over de Nederlandse 
onderzeebootkapitein Jacob Frans Dryfhout van Hooff. Z.j.
Distributiekaart voor levensmiddelen, uitgereikt door Adolf Hitler aan frontsoldaten met verlof. Z.j.
"Wat nu?", tekst van een radiorede van de Rijkscommissaris Seyss Inquart op 7 januari 1945 1945.

167 Verslagen van het 21e en 22e examen voor aspirant-inspecteurs van politie, 
ingesteld door de Bond van Inspecteurs van Gemeentelijke Politie in Nederland
1929, 1930 2 stukken.

168 Stukken betreffende het dienstverband van mej. A. van der Zee, verpleegster in 
dienst van het Rode Kruis in Batavia
1948-1950 1 omslag

169 Manuscripten van Hans de Boer en zijn familieleden, planters in Nederlandsch-
Indië, over de jaren 1901-1955. Afschriften.
1977-1988.
Afschriften van brieven van Han de Boer aan zijn schoonzuster Anne Wilbrink, houdende een 
beschrijving van zijn leven als rubberplanter voor de Anglo-Java Groep in Nederlandsch-Indië 
(administrateur over de onderneming Boeming Ajoe (onder Blitar), Soember Perkoel, Branga 
Banaran, Soember Doeren met Soember Soeko Tangkep en Sonowangi (allen onder Malang), en als 
hoofd van het ressort Djember over de jaren 1901-1955 1977-1978 1 band
`Family history, the memoirs of Han de Boer', Engelse bewerking van de memoires, met 
hoofdstukken en nadere toelichting door P, Metzelaar. September 1988. 1 omslag.
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Afschriften van brieven aan Engelberta Theodora de Boer-Rochell aan haar zuster Amalie Agnes 
Blankert Rochell en haar verdere familie in Holland over haar reis vanuit Nederland naar Batavia en 
naar de rubberonderneming Boeni Ajoe in Oost-Java, en over haar verblijf aldaar tijdens de 
uitbarsting van de vulkaan de Kloet Kelut) 1916-1919 1 omslag

170 Archiefstukken van mr. J.D. van Ketwich Verschuur (1819-1887) en zijn familieleden
1803-1986
Brieven van W. Bilderdijk aan dr. J. Verschuur, met een gedicht als bijlage, 1803 en z.j.; met 
manuscripten van een gedicht naar aanleiding van diens overlijden, 1806; een gedrukt gedicht bij 
gelegenheid van de geboorte van een zoon van Jeronimo de Vries, 1808; en aantekeningen van J.D. 
van Ketwich Verschuur over Bilderdijk, 1854. 1803-1854. 7 stukken.
Ingekomen brieven van: W.R. Baron van Hoëvell over de candidatuur der liberalen voor de 
verkiezingen, 23 mei 1856; Kappeyne van de Coppello over de persoon van Agnites Vrolik, 21 
augustus 1854; Van Nepveu tot Ameyden, z.j., met verzoek om terughoudendheid inzake zekere 
berichtgeving; W. Voorbeijtel Cannenburg, studievriend, 1841, 1853; J.P.P. van Zuylen van Nijevelt om 
zijn redevoering in de Eerste Kamer over belastingherziening in Overijssel publiek te doen maken; 
N.N. onder naam van G. von Zabiensky, houdende een scherts-rendez-vous, 1842; N.N. met een 
gedicht, 16 november 1869 1841-1869 9 stukken
Iets over de wetgeving betrekkelijk de oude tienden', door mr. J.D. van Ketwich Verschuur, advocaat 
te Zwolle. Overdruk uit het Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, met briefwisseling met
concepten van adressen van de Landhuishoudkundige Congressen aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal over deze materie en briefwisseling van Van Ketwich Verschuur met J.G.J. van den 
Bosch, Van Meerten en J.P.P. van Zuylen van Nijevelt 1847-1851 17 stukken
Pamfletten, verspreid tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer van de Staten-Generaal in 
Zwolle: informatie over het verloop van de verkiezingen; liberaal pamflet tegen G. Groen van 
Prinsterer 1850 2 stukken.
Missive van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 16 april 1852, kabinet la. B., houdende 
afwijzing van financiële onderstand aan Anna Elisabeth de Vri, weduwe van Jacobus Cornelis 
Hendrik de Gaay Fortman, praeceptor van de Latijnse School in Zwolle 1852. 1 stuk.
Briefwisseling met J.R. Thorbecke 1854-1861.10 stukken.
Ingekomen brieven van R.C. Bakhuizen van den Brink, archivarius des Rijks, en G.H.M. Delprat te 
Rotterdam naar aanleiding van een voorgenomen onderzoek van de laatste in de stadsrekeningen 
van Zwolle over het klooster te Windesheim. Augustus 1856 2 stukken
Ingekomen brieven van A.A. de Pinto, referendaris van de Eerste Afdeling van het Ministerie van 
Justitie, houdende toezending van ontwerpen van het wetboek op de rechtsvordering 1865-1867.2 
stukken.
Ingekomen reclamekaartje van J. Verwer, meester-kleermaker in Zwolle Z.j. 1 stuk.
Briefwisseling van mr. F.W. van Ketwich Verschuur over de archiefstukken van mr. J.D. van Ketwich 
Verschuur 1973-1986 1 omslag

171 Foto van het Nederlandse paviljoen van de Koloniale Tentoonstelling in het Bois de 
Vincennes bij Parijs
1931 1 stuk.

172 Dagboek van een agent van de Nederlandse contraspionage
1915 oktober-november. 1 deeltje.

173 Identiteitsbewijs van Elisabeth M. Crama, repatriante uit Nederlandsch-Indië, 
uitgereikt door het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers
1945 1 stuk.

--- Vervallen.
Deze stukken zijn overgebracht naar het archief van A.H.J. Lovink, toegang nummer 2.21.281.02 .
Voorheen beschreven als inv.nr. 174.

175 Bulletin van "De Oceaanpost", houdende A.N.P.-nieuwsberichten voor schepen
1948 juli 14 1 stuk.

176 De Sumatra Post, houdende biografische notities over de historicus H. Brugmans, 
door "Omega"
1917 augustus 23 1 stuk.
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177 Foto-album, vermoedelijk afkomstig van Hindrik Hak (geb. 1918), met foto's van 
Duitse soldaten op doortocht tijdens de inval in Nederland, België en Noord-
Frankrijk
1940 mei-juni. 1 deel.

178 "Rapport dossier 733, integraal gedragscode media", van het "Wetenschappelijk 
Instituut ter voorkoming van het gerucht". Communicatiekunstwerk van Th. van 
Laar, houdende protest tegen bezuinigingen op het kunstbeleid
1981-1983 1 pak

179 Amsterdamsche Extra-courant, 1795, nr. 28 (8 maart), houdende verslag van het 
inwijden van de Vrijheidsboom op de Dam
1795 1 stuk.

180 Staat van de begrafenisstoet van J.C.J. van Speyk. Gedrukt
1831 1 stuk.
Niet raadpleegbaar

181 Korte beschrijving van de 10 daagse Veldtogt [...] van Oud Nederland, door n.n. 
Gedrukt. Amsterdam
1831 1 deeltje.
Niet raadpleegbaar

182 Programma van de inhuldiging van koning Willem II op 18 november 1840 in 
Amsterdam
1840 1 stuk.
Niet raadpleegbaar

183 Beschikking van rijkskanselier O. von Bismarck, houdende machtiging tot 
strafvervolging van Johan Simon uit Homburg wegens majesteitsschennis op grond
van een beledigend geschrift
1882 augustus 13 1 stuk.

184 "Verzameling betreffende het aantal kantons, gemeenten, bevolking en en 
eigenaren, alsmede de inhoudsgrootte en de bevolking per arrondissement en per 
provincie van het Koninkrijk der Nederlanden.", door A.A. Meysenheym Knipscheer
1840 1 omslag.

185 Proces-verbaal inzake de insubordinatie van de tremmer J.A. Egmond, opgemaakt 
door de kapitein van de s.s. "Suriname"
4 september 1909 1 stuk.

186 Processtukken, dienende als bijlagen bij een conclusie van eis inzake een proces van
de tabaksmaatschappij Arendsburg tegen assuradeuren naar aanleiding van de 
gevolgen van een overval van bandieten op de tabaksonderneming Klamir Lima in 
1949
1953 1 omslag.

187 Archiefstukken van ir. J.G. van den Bergh (1824-....)
1867-1889.
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als Eerstaanwezend Ingenieur bij de Staatsspoorwegen 
aan het ontwerp van een brug aan de Moerdijk 1867-1873.1 omslag.
Notulen van vergaderingen van de Natuurkundige Vriendenkring te Breda, houdende vermelding 
van lezingen en andere actvititeiten van Van den Bergh 1872-1873 1 omslag
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Rapport van de commissie inzake het uitwateringsbelang van het hoogheemraadschap Rijnland bij 
verhoging van het peil na voltooiing van het Noordzeekanaal, met dankbrief van het 
hoogheemraadschap aan het commissielid Van den Bergh 1873-1874 2 stukken
Ingekomen brieven van de directie van de Groote Sociëteit te Arnhem aan Van den Bergh als 
adviseur bij de prijsvraag voor het nieuwe gebouw. Maart-april 1877.1 stuk.
Concept van een nota aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de bouw van een sacristie bij 
de Munsterkerk in Roermond, met bijlagen 1881 1 stuk.
Stukken betreffende een advies van Van den Berg over een antwoord op een prijsvraag van het 
Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte over de bruikbaarheid van staal voor 
bruggenbouw, met nadere correspondentie over dit vraagstuk met het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs 1888-1889.1 omslag.
Calque, houdende een tekening van pijlers van de brug over de Nieuwe Maas in Rotterdam Z.j. 1 
stuk.
Deze calque verkeert in slechte staat. In geval van expositie dient zij te worden gerestaureerd.
Aantekeningen over leven, loopbaan en publicaties van Van den Bergh 1889 1 omslag.

188 Teksten van interviews van de Australische historicus R. Cribb met prominente 
Nederlanders en Indonesiërs over de dekolonisatie van Nederlands-Indië in de 
jaren 1945-1950, gedeeltelijk alfabetisch geordend en van lijsten voorzien
1978-1984 1 pak

189 Foto's van gebouwen van het Nederlandse, Duitse en Italiaanse paviljoen en van 
enkele attracties van de wereldtentoonstelling in Parijs
1900. 1 omslag.

190 Exemplaren nr. 1,2,4,5 en 6 van de serie Romantiek der werkelijkheid, houdende 
reportages over spionage en misdaad, uitgegeven door Boekdrukkerij Helmond
1935 1 pak.
De onderwerpen zijn in de index verwerkt.

191 Rapport van de Commissie Roebroek van het Centrum voor Staatkundige Vorming 
van de Katholieke Volkspartij over "Kolonisatiepolitiek in de landaanwinningen in 
het IJsselmeer". Gestencild
1953 mei 5 1 omslag.

--- Vervallen.
Deze stukken zijn overgebracht naar het archief van E.N. van Kleffens, toegang nummer 2.21.292 .
Voorheen beschreven als inv.nr. 192.

193 Archiefstukken van A.W.L. Seyffard, minister van Oorlog (1840-1909)
1890-1891 4 stukken.
Beschikking van het Ministerie van Oorlog, houdende executie van het Koninklijk Besluit van 10 
september 1890, nr. 24, inzake de op nonactiviteitstelling van het Tweede-Kamerlid Seyffard als 
hoofdofficier. 15 september 1890.
Koninklijk Besluit van 20 augustus 1891, nr. 3, houdende benoeming van Seyffard tot minister van 
Oorlog, met uitnodiging tot het afleggen van de eed 1891.
Ingekomen open brief van Henry Tindal, houdende voorstellen aan de pas aangetreden minister 
Seyffard tot verbetering van de landsverdediging. 26 september 1891.

194 Fotokopie van een brief van de Australische ambassadeur in Nederland aan zijn 
minister van Buitenlandse Zaken over het optreden van Greet Hofmans aan het 
Nederlandse hof, 1956 juli 10. Het origineel berust in Australian Archives, 
Commonwealth Record Series (CRS) A 1838/254, Item nr. 45/2

1 stuk

195 Archief van de familie Doorenweerd
1790-1917
Archiefstukken van Constance Egenberger (1795-1868), echtgenote van Bernard Wolterus 
Bartholomeus (Walther Barthelemi) Doorenweerd (1794-1836)
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Stukken, vereist voor de kerkelijke inzegening van haar huwelijk: huwelijksakte van haar ouders in 
St. Omer en verklaring van dispensatie van enige formaliteiten 1790, 1817. 2 stukken.
Ingekomen brieven van haar echtgenoot, vanaf 1831 verblijvend in de belegerde citadel van 
Antwerpen 1825-1832. Met lijst en nadere aantekeningen van ir. G.J.M. Blietz te Leiden.1 omslag.
De brieven bevatten doorhalingen van de weduwe en van latere personen, die de tekst vermoedelijk
voor publicatie hadden voorbereid.
Ingekomen verjaardagsgedichten 1828, 1833.1 omslag.
Ingekomen geleidebrief bij de akte van overlijden van Bernard Doorenweerd, gesneuveld in de slag 
bij Saragossa op 24 maart 1836. 12 juli 1837. Met nadere verzamelde stukken van latere familieleden. 
20e eeuw. 1 omslag.
Ingekomen brief van haar zoon Louis Simon Cornelis Doorenweerd (1819-1845) vanuit Rijswijk 
(Nederlandsch Indië), houdende een beschrijving van het militaire leven aldaar, met een verslag van 
de overtocht naar Nederlandsch-Indië van hemzelf en van zijn broer Flaminius in 1844, met nadere 
stukken betreffende zijn overlijden. 1845. Met transcriptie van ir. G.J.M. Blietz te Leiden Z.j. 1 omslag.
Stukken van Louis Simon Cornelis Doorenweerd (1819-1845):
Diploma van veearts, uitgereikt door de Rijksveeartsenijschool in Utrecht 17 september 1839. 1 stuk.
STUKKEN VAN HERMINE DOORENWEERD
Ingekomen brief van "Emanuel", bewaard gebleven vanwege mededelingen over haar vader 
Bernhard Doorenweerd. Z.j. 1 stuk.
Stukken van Hermine Augusta Josepine Doorenweerd (1888-....)
Concept van een acrosticon-gedicht, gewijd aan M. van Vollenhoven bij zijn vertrek als Nederlands 
gezant uit Brussel, houdende dank voor zijn rol bij de Nederlandse steunverlening aan België 1917.1 
stuk.

196 Brieven van G. Groen van Prinsterer aan Michiel Derk van Otterloo
1854-1876 en z.j 1 omslag
Oorspronkelijk vermeld in Jaarverslag van de Rijksarchiefdienst 1963 XIV.

197 Documentatie over ir. J. Dirks (1825-1887), ondermeer ontwerper van het 
Noordzeekanaal
1871-1971 en z.j 4 omslagen
Fotografische portretten van Dirks. Z.j.
Plakbladen met kranteartikelen over Dirks en zijn familie, met afschriften en correspondentie ten 
behoeve van zijn documentatie 1871-1956
Stukken betreffende de onthulling van een gedenknaald ter ere van J. Dirks in Ijmuiden 1923, 1971.
Stukken betreffende de ingebruikstelling van het directievaartuig van Rijkswaterstaat "Ir. J. Dirks" 
1962.
Foto van een militair orkest, vermoedelijk met ir. P.J. Dirks. Z.j.
Foto's van het Suezkanaal. Z.j. (kort na 1870).

198 Autograaf van F.A. van Hall.
z.j.

199 Stukken, afkomstig van prof. mr. J.Th. de Smidt, lid van de Archiefraad
1972-1976 2 omslagen
Stukken betreffende overleg van de Archiefraad met het Ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk over de formele status van de archieven, berustend bij het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie en de positie van het Algemeen Rijksarchief in dezen 1972-1974.
Stukken betreffende de aansprakelijkheid van de rijksoverheid bij schade aan de belangen van 
particulieren als gevolg van historische publicaties 1974-1976
Enkele concrete problemen zijn in de index verwerkt.

200 Nota's van mr. J. van Viegen als secretaris-generaal van het Ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk. chronologisch geordend
1969, 1976-1981, 1987 1 omslag

201 Afschriften van instructies aan hoofden van dienst en aan ambtenaren van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken over de jaren 1798-1814, met geleidebrief van de
archivaris van het ministerie, mevrouw M.W. Jurriaanse
1965 1 omslag.
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202 Manuscript, getiteld "Brieven van ir. J.E.H. Bakhuis aan zijn verloofde Jeanne du 
Rieu over zijn werkzaamheden aan het Panamakanaal van juli 1885 tot october 
1886.". Den Haag
1992 1 bandje

203 Fotokopieën van een notitieboekje van A. Chappe, directeur van de telegrafie, over 
de aanleg van een telegraaflijn van Antwerpen naar Amsterdam, 1810-1811
1992 1 pak.
De originelen berusten in de Bibliothèque Nationale in Parijs; een tweede exemplaar met 
transcriptie berust bij de conservator van het Nederlands Postmuseum in Den Haag.

204 Stukken van D.C.J.A. Ponse, officier in het K.N.I.L.
Staatscourant, houdende bericht van de pensionering van zijn vader A.H.J.L. Ponse, sergeant-majoor
van het instructie-battaljon 23 december 1858 1 stuk.
Diploma van Ponse, uitgereikt door de rector van het Stedelijk Gymnasium te Leiden, met Leydsche 
Courant, houdende bericht van Ponsés afscheidsoratie. September 1854 2 stukken
Zakboekje van Ponse, kadet aan de Koninklijke Akademie te Breda, houdende verrekening van zijn 
kosten aan de akademie 1854-1858 1 deeltje
Ingekomen aandenken van de koning van Siam bij diens bezoek aan het topografisch instituut aan 
Batavia, met diploma van de Orde van de Olifant, uitgereikt aan Ponce als waarnemend directeur en 
goedkeuring door koning Willem III 1871-1872 3 stukken
Missive van de chef van het Wapen der Artillerie te Batavia, houdende tevredenheidsbetuiging aan 
Ponse na diens vervanging van de chef van het materieel van het hoofdbureau 4 juli 1871 1 stuk
Stukken betreffende een missie van Ponce naar Bangkok in verband met de uitreiking van een 
Nederlandse ridderorde aan de koning van Siam 1872 1 omslag.
Ingekomen beschikkingen houdende toekenning van decoraties wegens langdurige militaire dienst 
1873, 1878 2 stukken.
Ingekomen brieven van zijn subaltern Mellon, houdende aanbeveling van een elektrisch 
alarmsysteem, en gedichten 1878 en z.j. 4 stukken.
Briefwisseling met Samuel J. Smith, predikant in Bangkok, gevoerd kort na zijn pensionering 1884-
1885 1 omslag
Briefwisseling en stukken in het maleis 1881-1885 4 stukken

205 Poortersakte en huwelijksakte van Louis Gaetan of Gijtan te Amsterdam
1780, 1797 2 stukken.

206 Oranje, nieuwsblad voor de Nederlandse en Nederlandsch-Indische gemeenschap 
in Singapore, Bangkok, Saigon en Sumatra nr. 6, houdende foto's van het Koninklijk
Huis
7 oktober 1945 1 stuk.

207 Proclamatie van koningin Wilhelmina, houdende een welkomstwoord aan de 
gerepatrieerde Nederlanders uit Nederlandsch-Indië
Z.j. (1946) 1 stuk.

208 Overdrukken van Het Parool, nr. 97-100 (1-7 mei 1945) ter herinnering aan de 
bevrijding
1975. 1 katern.

209 Archiefstukken van het vice-consulaat van Brazilië in Amsterdam 1828-1862 3 
omslagen Ingekomen brieven van Pedro Alfonso de Carvalho te Antwerpen bij 
Antoon Jan Jacobs 1828-1829, 1837. Ingekomen informele brieven bij Lambert 
Bouvy van F. van Baerle uit Antwerpen, met bijlagen 1840-1843 Ingekomen brieven 
bij G. van Westerhof van het consulaat-generaal in Brussel, de vice-consulaten in 
Antwerpen en Harderwijk en de Braziliaanse legatie in Den Haag 1853-1862

210 Foto's van W.J.M. van Bree als chauffeur van de Algemene Rijksarchivaris D.P.M. 
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Graswinckel tijdens zijn inspectietocht in verband met de terugvordering van 
Nederlandse kunstwerken in Duitsland
1948 1 omslag.

211 Archief van dr. ir. J.J. Steggerda, voorzitter van de Nederlands-Belgische Commissie 
Keramische Splijtstoffen
1960-1965 1 omslag
Deze commissie is een onderdeel van de Commissie voor de Atoomenergie van het Ministerie van 
Economische Zaken.

212 Nota van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Verdragen, aan de 
Gevolmachtigd Minister van de Nederlandse Antillen, houdende een voorstel tot 
opstelling van een formeel memorandum inzake de Nederlands-Franse 
verdragsregels over St. Maarten. 20 december 1972.

1 stuk.

213 Verzameling van uniformvoorschriften van officieren in de geregelde lijndienst van 
de koopvaardij
1963 en z.j. 1 stuk.

214 Brieven van Jacobus Bartelomeus Drossaers, industrieel in Depok (1812-1877) 1835, 
1874-1877. Brief aan zijn vriend Van der Ven na zijn aankomst in Indië en zijn 
aanstelling als Indisch ambtenaar 21 december 1836 1 stuk.
Brieven aan zijn zoon Louis 1874-1877 1 omslag

215 Briefwisseling van Victor de Stuers met de Nederlandsche Overzee Trust 
Maatschappij over een geweigerd uitvoercontract naar Duitsland voor habijten van 
paters Franciscanen
1916 2 stukken.

216 Mededelingenblad van de Herborner Geschichtsverein, houdende een pleidooi voor
behoud van een in 1584 door Willem van Oranje gesticht schoolgebouw in Herborn.
Oktober 1965

1 stuk

217 "Wapenkreet", handgeschreven gedicht tegen de Belgische opstand. 1830. 
Fotokopie
1994 1 stuk.

218 Circulaires van de Nederlandse Vereniging in Rio de Janeiro
1930-1931 1 omslag

219 Consentbrief van de Nationale Vergadering aan Israël Young, schipper van de Rosa, 
voor de vaart op West-Indië
27 april 1798 1 stuk.

220 Plakkaat van Daendels, Gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, houdende 
vaststelling van liggelden van schepen voor Onrust en Batavia
21 maart 1809 1 stuk.

221 Nota van A.Mussert, getiteld 'De rechtvaardige liquidatie van de N.S.B.', bevattende
een voorstel tot het houden van een parlementaire enquête naar de gedragingen 
van de N.S.B. als politieke partij
1945 december 31 1 stuk
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222 Instructie voor de provisionele rentmeester-generaal der Ridderlijke Duitse Orde, 
Balije van Utrecht, vastgesteld in de vergadering van de Orde van 24 juni 1829, 
afschrift
z.j. 1 deel
Aanwinsten 1912, XXXIII no. 23

223 "Diverse gedrukte stukken":
Bedenkingen over het muntwezen van het Koninkrijk der Nederlanden door Antoni Warin, 1824 
[Ministerie van Financiën]
Bericht wegens de Ned. Alg. Levensverzekering Cie (prospectus), z.j.
Ontwerp tot oprichting van een Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen 
(verzoek om lid te worden), 1823
Hulde aan de nagedachtenis van mr Rhijnvis Feith (brochure), z.j.
Kranten:
Journal de Bruxelles 14.12.1824 - Staatsbegroting 1825
Amsterdamsche Courant 25.10.1831- Ned. Belg. Kwestie
Alg. Handelsblad 09.01.1832 - Conferentie te Londen inzake de Nederlands-Belgische kwestie
NRC 16.09.1844 - aflossing domeinlosrenten

225 Pleitnotitie van de advocaat van mr. V.H. Rutgers in een strafzaak voor een Duitse 
rechtbank wegens een poging tot vlucht naar Engeland
1944 1 stuk

226 Bewijs van ontslag van A.C. de Bruyere als rustbewaarder bij de plaatselijke 
schutterij te 's-Gravenhage
1840 1 stuk

227 Afscheidswoord van N.H. de Graaf van het Departement van Sociale Zaken, op 16 
september 1940

2 stukken

228 Open brief van A.A. Mussert aan de Minister-President, waarin hij zich 
verantwoordt voor zijn daden
1946. Afschrift 1 stuk
De brief is verspreid in de Strafgevangenis te Scheveningen en van daaruit naar buiten gebracht. De 
brief is getypt op het briefpapier van een was- en reinigingsmiddelenfabriek.

229 Stukken betreffende de door de Volkenbond georganiseerde Volksstemming van 13 
januari 1935 in het Saarland, afkomstig van H.L. Baron Taets van Amerongen te 
Bergen aan Zee, voorzitter van stembureau 679 (Gemeinde Sankt Wendel-Stadt)
1934-1935 1 omslag

230 Ambulancerapport Zuid-Afrika 1899-1900 gemaakt door dr. J.H.P. van Kerckhoff en 
H.C. Buning
1902 1 omslag
Aanwinst 2001

231 Affiche "Tebing Tinggi Club, Bal Masque t.g.v. viering 35 jarig bestaan op 30 juni 
1925". ontworpen door Gerrit Vos, planter in Deli (1890-1966).

1 stuk
Aanwinst 2001 [schenking D.J.G. Buurman]

232 "Resume Verslag omtrent de Transvaal of Zuid Afrikaansche Republiek naar 
aanleiding eener reis in Zuid Afrika in april, mei en juni 1876" van F.C. Tromp (zowel 
een net exemplaar als kladexemplaar), met "Copie Translaat Rapport Spoorweg"; 
rapport van de spoorwegingenieur R.T. Hall gericht aan de staatspresident van de 
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Zuid-Afrikaanse Republiek over de opmeting van de voorgestelde spoorwegbaan 
van Dellagoa Baai naar de Drakenberg
1875 3 stukken
Aanwinst 2000

233 Verslag van de handel en scheepvaart van Hiogo (Japan) gedurende 1873 door de 
waarnemend consul Korthals bestemd voor de minister van Buitenlandse Zaken
1874. Vloeikopie 1 omslag
Aangezien het een kopie is, lijkt het niet het officiële verslag wat bij Buitenlandse Zaken zou moeten 
zijn ingekomen. Onderzoek in de relevantie dossiers in de archieven [Buza A en B dossiers, legatie 
Japan] leverde geen vergelijkbare stukken op.
Aanwinst 2002 [los gevonden stuk]

234 Stukken betreffende J.C. Sittig, commies te paard van In en Uitgaande Rechten en 
Accijnsen
1817-1822 3 stukken
Aanwinst 2003 [Schenking Rooijmans]

235 Stukken afkomstig van W.G. Ross, adjunct-commies van het Rijksarchief, 1891-
1899, en mevr. C.P.B. Ross
1958-1985 1 omslag
Aanwinst 2003 [Schenking Rooijmans]

236 Testament van James White en Maria Dorothea Blanken, verleden voor de beambt 
schrijver Elias Evertse te Tagal, 15 juli 1812
Aanwinst 2003 [Schenking Rooijmans]

237 Paspoorten, 19e eeuw
1 pak

Waarschijnlijk gedeeltelijk afkomstig van de Nederlandse legatie te Parijs en Londen. Aanwinst 2003 
[Schenking Rooijmans]

238 Assignaten, Franse periode, 1 pak
Niet raadpleegbaar
Los en drukvellen. Aanwinst 2003 [Schenking Rooijmans]

239 Papiergeld Nederlands Oost-Indië
1815 4 stukken
Niet raadpleegbaar
1 gulden (2x), 300 en 600 gulden. Aanwinst 2003 [Schenking Rooijmans]

240 Fotoalbum "Suriname oct-nov
1947" 1 deel
[Schenking afdeling DIV Rijksluchtvaartdienst ]

241 "Plakboek" van A.P.Th Sassen, bijgehouden in zijn functie als directeur van de 
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid, met stukken 
betreffende de Tariefwet en de Rijksmiddelen en de staatsexploitatie van de 
steenkolenmijnen in Limburg
1900-1903 1 deel
[Schenking ING bank 1995. Sassen was van 1881 tot 190 directeur van de Rijkspostspaarbank]

242 Stukken afkomstig van J.W. Meijer Ranneft, ingekomen bij M. Kohnstamm, tijdens 
zijn verblijf in kamp St. Michielsgestel, z.j

1 omslag
[Schenking M. Kohnstamm via Instituut Nederlandse Geschiedenis]
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243 Brieven van Maarten de Niet Gzn., te Batavia, aan M.J. Barents, J.A. Jonkman, J. 
Barents en W. Schermerhorn, betreffende de onderhandelingen met de republiek 
Indonesië
1947. Stencils.
[Schenking M. Kohnstamm via Instituut Nederlandse Geschiedenis]

244 Brief d.d. 14 mei 1977 van Dr. W. Drees aan Mw. [D] van den Bogaard te Weesp, 
waarin hij zijn bezwaren tegen de koers van de PVDA uiteenzet en haar oproept te 
stemmen op DS '70
1977. 1 stuk.
[Schenking Dhr. A. van den Bogaard - Groot-Britannië]

245 Brieven ingekomen bij Gerrit graaf Schimmelpenninck (1794-1863)
1829-1848 7 stukken
Van Johannes graaf van den Bosch, 1829, 1836 (lotnr. 1710) 2 stukken
Van jhr. Willems Janssens, 1837 (lotnr. 1710)
Van Gijsbert Karel graaf van Hogendorp, 1828 (lotnr. 1730)
Van Cornelis Felix van Maanen, 1839 (lotnr. 1730)
Van groothertogin Sophie van Saksen-Weimar, 1846 (lotnr. 1738)
Van prins Hendrik der Nederlanden, 1848 (lotnr. 1725)

246 Brief van H. Koekoek, kamerlid en fractievoorzitter van de Boerenpartij in de 
Tweede Kamer, aan de hoofdredacteur van de Winschoter Courant, inzake 
Koekoeks conflict met de Stichting Instituut voor Creatief Werk (commune) te 
Winschoten. Met bijlage
1969 2 stukken

247 Verslag van een bijeenkomst van medici, predikanten, e.a., met mej. Greet 
Hofmans, gehouden op 15 april 1950 ten huize van Dr. Nienhuis, huisarts te Assen, 
tijdens welke bijeenkomst gesproken werd over haar activiteiten als 
gebedsgenezeres. Kopie
1950 1 stuk

248 Verslag van de hand van dominee W. Plug te Hattem van een gesprek dat hij samen 
met anderen op 30 oktober 1951 heeft gevoerd met mej. Greet Hofmans, 1951 in 
handschrift, en getypte transcriptie, met bijlage, fotokopieën

3 stukken

249 Brief van Lodewijk Napoleon, na zijn vertrek als koning van Holland, aan ds. 
Martinus Stuart, predikant te Den Haag, waarin hij deze, onder aanbieding van een 
gouden snuifdoos, bedankt voor zijn diensten, 1810, met transcriptie, getypt z.j. 
[waarschijnlijk 1959] alsmede een brief van dr. R. van Luttervelt, conservator van de 
afdeling geschiedenis van het Rijksmuseum te Amsterdam aan de heer J. Verrijn 
Stuart te Den Haag, over een tentoonstelling waar de brief van Lodewijk Napoleon 
te zien zal zijn
1959 1 omslag

250 Kwartetspel, met als onderwerp de geschiedenis der Nederlanden, waarschijnlijk 
uitgegeven in 1913 ter gelegenheid van 100 jaar onafhankelijkheid / 100 jaar 
Koninkrijk der Nederlanden, gedrukt
[1913] 1 omslag
Incompleet de achterkant van de kaarten bevaten toelichtingen op de prenten aan de voorzijde

251 Correspondentie tussen Joh. E. van Koetsveld, accountant te Rotterdam en A.F. 
Folkersma te Putten betreffende een plan van de laatste met betrekking "Plan voor 
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opbouw tot een betere maatschappij", met een concept-versie van dat plan, en met
een eerder plan van Folkersma "A scheme suggested for the reconstruction of 
Europe"(1932)
1945 1 omslag
In 1997 geschonken door mw. J. van Reedt Dortland

252 Brief van mr. R. Feith, te Groningen, aan B.H. de Waal, te ’s-Gravenhage, 
betreffende de Groningse bijdrage aan de inzameling t.b.v. een gedenkpenning 
Expeditie Lorentz (Nieuw-Guinea), met intekenlijst
1910 2 stukken

253 Stukken waarschijnlijk afkomstig van Egbert Laman Trip, bevat:
1 omslag

Rijmprent van P.C. Boutens t.g.v. huwelijk prinses Juliana en prins Bernhard, 1937, 
met krantenknipsel betreffende deze rijmprent
Uitnodigingen voor feestmaaltijden, 1917
Prenten van Jan Trip heer van Berkenrode (geb. 1664), 18e eeuw
Prent van een gebrandschilderd raam met de wapens en namen van 
burgemeesters van Amsterdam, 18e eeuw

254 Bestekken en voorwaarden voor diverse bouwkundige werken in opdracht van 
Waterstaat, gedrukt,
1862 1 omslag

255 Notulen van het verhandelde in de vergadering van de Kring van 
Werkgeverscentrales, fotokopieën
1921, 1931-1936 1 omslag

256 Diverse prentbriefkaarten met onderwerpen uit de Eerste Wereldoorlog
1921, 1931-1936 1 omslag

Foto: Soest. Gezicht op de Stompert (met in de lucht drie dubbeldekkers)
Prent "Die Blockade Englands. Unsere Unterseeboote bei der Arbeit"
Karikatuur "Qua Vadis? (Waarheen?)". Keizer Wilhelm II en kroonprins Wilhelm (op
klompen) op wereldbol. Uitgave W. den Boer, Bussum
Karikatuur "Anno 1919" Keizer Wilhelm II en kroonprins voeren telefoongesprek. 
Uitgave W. den Boer, Bussum
Karikatuur "Wir ringen bis zum Ende, Wir ringen bis zum Tod, 1914/ Wieringen bis 
zum Ende, Wieringen bis zum Tod, 1919" Kroonprins Wilhelm. Uitgave W. den 
Boer, Bussum
Karikatuur "De Raad van Vier, Parijs, anno 1919". Vredesbesprekingen te Versailles. 
Uitgave W. den Boer, Bussum
Karikatuur "Trinquons! Nous Sommes d'Accord, Weer goede vrienden, anno 1919". 
Vlaamse en Nederlandse leeuw proosten. Uitgave W. den Boer, Bussum

257 Persberichten en brochures van de Joodse Perscommissie voor Bijzondere 
Berichtgeving over de Jodenvervolging in Duitsland
1935-1936 1 omslag

258-259 Fotoboeken afkomstig van ir. J.C. Kindermann (o.a. werkzaam geweest bij de NV. 
ANIEM in Nederlands-Indië)
[ca. 1920]-1930 2 delen
258 Fotoalbum met groepsfoto's en foto's van huizen, gebouwen, 

landschappen en werken te Deli
Inliggend menu afscheidsdiner voor J.C. Kindermann, november 1926

259 Fotoalbum van bedrijfsgebouwen en werken van de N.V. ANIEM 
(Algemene Nederlands-Indische Electriciteits Maatschappij) 
aangeboden aan haar hoofdingenieur J.C. Kindermann bij zijn 
vertrek naar Europa 29 juni 1930
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Album is gebonden in krokodillenleer.

260 Diverse gedrukte stukken: verdragen (1816), Instructie voor de secretarissen van de 
Nationale Vergadering (1796), Ceremonieel verlening van de decoratie l'ordre royal 
de Mérite (1807)
1796-1816 1 omslag

261 Kassiersrekening van Oger Freres bij de Nederlands-Indische Excompto 
Maatschappij
1913-1921 1 deel
Schenking Centraal Bureau voor Genealogie, 2004.

262 Gedrukt gedicht van P.R. de Beer voor Jacob Fagel t.g.v. de 1e verjaardag van zijn 
zoon François Rene Hendrik Robbert
1829 1 deel

263 Lijst van aantallen stemgerechtigde burger in het departement Schelde en Maas 
(1799), Lijst stemgerechtigden in enkele plaatsen departement Holland (exh. 14 juni 
1802, nr. 81)
1799, 1802 1 omslag

264 Naamlijst van notarissen die per briefkaart verklaren zich aan te sluiten bij het adres
aan de ministers van Justitie, Financiën en Binnenlandse Zaken tegen de inmenging 
van derden in het notariaat, met een stapeltje briefkaarten
1888 1 omslag

265 Perkamenten rol met een adres van rouwbeklag door Haagse kunstschilders gericht
aan koning Willem III in verband met het overlijden van diens vader
1849 maart 31 1 stuk

De lijst is ondertekent door
– J.C. d’Arnaud Gerkens (1823-1892)
– C.J. Behr (1812-1895)
– C.F.C. Bentinck (1814-1849)
– J.E.J. van den Berg (1802-1861)
– P.G. Bernhard (1813-1880)
– D.J. Bles (1821-1899)
– H.A. de Bloeme (1802-1867)
– J. Bos (voor 1832 – na 1874)
– J. Bosboom (1817-1891)
– F.A. Breuhaus de Groot (1824-1872)
– F. Breuhaus de Groot (1796-1875)
– P.M. Brouwer (1819-1886)
– R. Craeyvanger (1812-1880)
– J.F. van Deventer (1822-1886)
– W.A. van Deventer (1824-1893)
– A.F. Dona (1802-1877)
– C.L.W. Dreibholtz (1799-1874)
– J.A. van der Drift (1808-1883)
– G.F. Eilbracht (1816-1854)
– I.C. Elink Sterk (1808-1871)
– J.G. de Haan (1824-1901)
– L. Hanedoes (1822-1905)
– L. Hardenberg (1822-1900)
– J. Hartogensis (1822-1865)
– W.G.F. Heijmans (1799-1867)
– C.P. ’t Hoen (1814-1880)
– B.J. van Hove (1790-1880)
– H. van Hove Bz. (1814-ca. 1864)
– J.F. Hoppenbrouwers (1819-1866)
– J.B. van der Hulst (1790-1862)
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– H.J.B. Jolly (1812-1853)
– H.F.C. ten Kate (1822-1891)
– C. Kruseman (1797-1857)
– C.C.A. Last (1808-1876)
– J.J. van der Maaten (1820-1879)
– J.H.L. Meijer (1809-1866)
– J.C. van der Meer Mohr (1821-1876)
– J.J. Moerenhout (1801-1875)
– A.J. Offermans (1796-1872)
– A. Pleijsier (1819-1879)
– H. Rochussen sr. (1779-1852)
– H. van de Sande Bakhuyzen (1795-1865)
– A. Schelfhout (1787-1870)
– C.A.J. Schermer (1824-1915)
– J.A.B. Stroebel (1821-1905)
– P.C.D. Tetar van Elven (1823-1896)
– P.G. Vertin (1819-1893)
– S.L. Verveer (1813-1876)
– H. Vorderman (1824-1897)
– F.B. Waanders (1809-1880)
– A. Waldorp ((1803-1866)
– J. Weissenbruch (1822-1880)
– J.E.B. de Witte (1821-1893)
– P.T. van Wijngaerdt (1816-1893)
– A.L. Zeelander (1789-1856)

266A-266B Stukken van en betreffende de Nederlandse familie Günther, die zich na een verblijf 
in Transvaal (Zuid-Afrika) vestigde in Chili (Colonia Nueva Transvaal de Gorbea)
1903-1928 (2005) 1 katern en 1 pak
266A "Berichten over Transvaal en Brieven uit Chili", opgesteld door C. de 

Ruyter, met fotokopieën van brieven en andere documenten[2005], 1
katern in 2-voud

266B Originele brieven van en betreffende het gezin van Jan H. Günther en
Herminia Günther Dulmes, dat na een verblijf in Transvaal onder 
druk van het Engelse bestuur na de Boeren-oorlog (1899-1902) 
terugkeerde naar Nederland en gebruik maakte van het aanbod van 
de Chileense regering om gratis land te krijgen in dat Zuid-
Amerikaanse land1903-1928, 1pak
Niet raadpleegbaar
Materiaal is niet raadpleegbaar vanwege de slechte materiële staat
1-6. Brieven van J.H. Günther en echtgenote aan de familie de Ruyter-Günther in 
Amsterdam, 1903-1905
7. Brief van Rodolpho A. Jans met bericht aan de familie in Nederland dat zijn 
aanstaande schoonouders Günther-Dulmes en hun oudste zoon door Chilenen zijn
vermoord, waarbij hun dochter Petronella ernstig werd verwond, 1906 maart 3
8-10. Brieven van dochter Elsje Jans Günther aan de familie in Nederland, 1906, 
1928
11-17. Brieven van de oudste dochter Wilhemina Kleinsteuber Günther aan familie 
in Nederland, 1908-1918
18. Overlijdenscertificaten van het echtpaar Günther-Dulmes en hun zoon 
Fernando, met bericht van het overlijden van dochter Petronella en een 
rouwadvertientie uit het Nieuws van de Dag voor dit viertal, 1906, 1908
19. Bericht van de Nederlandse pvl. vice-consul, Werner, over de berechting van de
moordenaars, [1906]
20. Ingekomen brieven van mw. L. Hoogerwoning Ruitenbeek en mr. C.Th. van 
Deventer over de rechten op grond van de nagelaten kinderen en mogelijke 
schadevergoeding door de Chileense regering vanwege de moord, 1906-1908
21. Bericht van de Nederlandse consul te Johannesburg (Zuid-Afrika) over de 
verblijfplaats van mevr. P.L. Günther te Transvaal, 1928
22. Portefeuille waarin de originele documenten bewaard werden

267 Verzameling afgedwaalde stukken afkomstig van het ministerie van Defensie,
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1797-1816 en z.j. 1 omslag
a. “Consideratiën op de missive van de Winter aan ’t comité de Marine”, waarin 

William May, equipagemeester bij de Admiraliteut te Amsterdam, aangeeft hoe de
Bataafse vloot in de slag bij Kamperduin op 11 oktober 1797 door tactisch 
overwicht van de Engelse vloot het onderspit moest delven, afschrift
Het vlaggeschip De Vrijheid van vice-admiraal J.W. de Winter werd na een gevecht 
van 3 uur kapotgeschoten, waarna deze zich met zijn bemanning overgaf aan de 
Engelsen.

b. “Gedagte van een Nederlander, geëquipeerd geworden bij de zee, op de 
teegenwoordige staat van s’ Lands Zee Magt’, beschouwing uit 1797 van William 
May, equipagemeester bij de Admiraliteit te Amsterdam, over de voorgeschiedenis
van de nederlaag bij Kamperduin, afschrift

c. Brief van admiraal P.Ch.J.S. de Villeneuve aan generaal Bonaparte, waarin deze 
zich na de nederlaag van de Franse vloot in de slag te Trafalgar en Aboukir in 
oktober 1805 beklaagt over Bonapartes militaire en politieke strategie, geschreven
in Hotel de la Patrie te Rennes, 26 april 1906, afschrift. In het Frans

d. Brief van mr. C. , onderluitenant (enseigne de vaisseau) aan boord van het fregat 
La Nymphe uit Nantes, over de militaire situatie op Java, geschreven in de haven 
van Soerabaya , 6 juni 1811, afschrift. In het Frans

e. “Extract uit Een Brief van 26 December 1812 uit Elbing “( huidige Poolse Elblag) 
verslagdoende van de terugtocht van het franse leger uit Rusland, z.jr.

f. Brief van Van Es over de Franse nederlaag bij het bombardement door de Britse en
Nederlandse vloot op Algiers van 27 augustus 1816 ter bestrijding van de Barbarijse
piraterij, geschreven in de baai van Algiers 30 Augustus 1816’, afschrift. In het Frans

g. “Lof van ’t Convoyeeren”, gedicht waarin de auteur zijn afkeer uit over het 
gevaarlijke varen in convooi [in oorlogstijd], z.jr.

268 “Katholiek Archief: uitgave van het Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in 
Nederland”, jaargang 2 nrs. 1-42 ( 7 maart 1947 – 19 december 1947) t/m jaargang 3 
nrs. 43-52 (3 januari 1946 - 27 februari 1948),
1946-1947 1 pak
Een completere serie van deze wekelijks verschijnende uitgave is aanwezig bij de Koninklijke 
Bibliotheek. Het archief van het Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Nederland berust bij 
het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) te Nijmegen. Zie verder: P.I.M. de haan, “Van Volgzame 
elitestrijder tot kritische gelovige: geschiedenis van de Katholieke Actie in Nederland (1934-1966)”. 
Nijmegen,1994.

269 Twee ‘patriottische’ pamfletten gericht tegen raadpensionaris L.P. van de Spiegel, 
gedrukt door het comité van algemene veiligheid in de Verenigde Nederlanden,
[september] 1794 1 omslag (2 stukken)
De stukken hebben als kenmerk DF16, nrs. 45 en 46

270 Plakkaat van een decreet van de Nationale Conventie van de Franse republiek ter 
invoering van de decreten van 15, 17 en 22 december 1792 ten aanzien van vrijheid 
en gelijkheid in de door Frankrijk veroverde gebieden in de Nederlanden na de slag 
bij Jemappes, gedrukt in Roermond. Gedrukt.
1793 januari 2 1 stuk

271 Publicaties van besluiten van de Constituerende Vergadering van het Bataafsche 
Volk en de eerste Kamer van het Wetgevend Lichaam over de rechterlijke 
organisatie en de opstelling van wetboeken, met beschikkingen over enkele 
civielrechtelijke rekesten. Gedrukt.
1799-1800 1 omslag

272 Modelreglement voor een civiele rechtbank van schepenen. Gedrukt.
Z.j. (1800-1810) 1 stuk

273 Naamlijsten van leden van het Wetgevend Lichaam van het Bataafsch Gemenebest,
met adreslijst van leden, woonachtig in Amsterdam. Gedrukt.
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Z.j. (1801-1810) 2 stukken
De namen van beide lijsten zijn niet allen gelijkluidend.

274 Advies van de Gecommitteerden tot de Zaken van Justitie aan raadpensionaris 
Schimmelpenninck naar aanleiding van een voordracht tot strafvermindering voor 
de door een militaire vierschaar ter dood veroordeelde schout bij nacht Simon 
Dekker wegens desertie met zijn eskader uit Nederlandsch-Indië, met beschikking 
van de raadpensionaris over publicatie van het rapport. Gedrukt.
23 januari 1806 2 stukken

275 Tekst van het traktaat van de Confederatie der Rijnstaten (Rijnbond). Gedrukt.
12 juli 1806 1 stuk

276 Decreten van koning Lodewijk over de instelling en werkzaamheden van de 
Staatsraad, met bijgevoegde correspondentieformulieren. Gedrukte stukken met 
een afschrift door een onderzoeker.
1806-1809 1 omslag

277 Afschriften van documenten door N.N. betreffende de totstandkoming van de Code
Civil en de Code Pénal tijdens koning Lodewijk, met een fotokopie.
1808

278 Koninklijke courant met verslag van de viering van de eerste verjaardag van de 
instelling van de Orde van de Unie, met afschrift van het diploma van de orde. 
Gedrukt.
1808 2 stukken.

279 Begroting van de minister van Justitie, ingediend bij koning Lodewijk als “Generaal 
rapport” over zijn beleid. Gedrukt.
1808 oktober 7 1 band

280 Pamflet tegen “ de requisitie” als consequentie van een door keizer Napoleon 
voorgestelde wet op de schutterijen. Gedrukt, Haarlem.
1809. 1 stuk

281 Courrier d’Amsterdam met het Algemeen reglement ter organisatie der Hollandsche
departementen als decreet van keizer Napoleon.
13 oktober 1810 1 katern

282 Bulletin des Lois, 1811, nr. 333, met decreet van keizer Napoleon over de aanstelling 
van gedeputeerden uit de departementen van de Monden van de Schelde, de 
Monden van de Rijn, de Zuiderzee, de Boven-IJssel, de Monden van de IJssel, 
Friesland, de Ooster Eems, de Wester-Eems en de Twee Nethen naar het wettelijk 
lichaam van het keizerrijk.
19 februari 1811 1 katern

283 Tekst van het traktaat tussen Nederland en Oostenrijk inzake de grenzen van het 
Koninkrijk der Nederlanden, gesloten in Wenen op 31 mei 1815. Gedrukt.
1815 1 stuk

284 Pamflet van voorstanders van het afgewezen ontwerp van Koelman en Verwaayen 
Pietersen door de jury van de prijsvraag voor het nationaal gedenkteken 1813-1863.
1864 1 stuk
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285 Kladaantekeningen van N.N. over de privé-financiën en nalatenschap van Anton 
Reinhard Falck.
Z.j. (20e eeuw) 1 stuk

286 Fotokopie van De volksbode, Weekblad voor het Katholiek Vereenigingsleven in de 
Zuidelijke Provinciën met een artikel over de Stichting de Stuers voor een tehuis 
voor werkliedengverenigingen in het Kruisherenklooster te Maastricht.
Augustus 1904 1 stuk

287 Kasboek van de afdeling Den haag van het Nederlandsch Comité tot steun va 
Belgische en andere slachtoffers.
1914-1919 1 deel

288 Nouvelles politiques nr. XXIII, uitgegeven in Leiden.
22 maart 1803. 1 stuk

289 Bataafsche Staatscourant.
25 november 1805 1 stuk

290 Formulier voor een polis van een opstalverzekering door de stad Amsterdam. 
Gedrukt.
Z.j. (18e eeuw) 1 stuk

291-292 Stukken afkomstig van Pieter de Winter (1745-1807), Amsterdams koopman.
1802, 1805 1 band en 2 stukken
Stukken van Pieter van Winter bevinden zich in het familiearchief Schimmelpenninck e.a. in het 
gemeentearchief Amsterdam.
291 Akte ter verdeling van de nalatenschap van Josina van der Poorten 

door haar drie zusters Elisabeth, Anna Louisa en Hillegonda Johanna 
met hun echtgenoten, verleden door Everard Cornelis Bondt, notaris
te Amsterdam, waarbij Pieter van Winter als executeur testamentair 
optreedt, 1802 januari 15, 1 band

292 Lijst van effecten van Lucretia Johanna van Winter, beheerd door 
Pieter van Winter, met specificatie van lot 2, 1805 december 31., 2 
stukken

293 Huishoudboekje van een doopsgezind huisvader in Leiden.
1859-1869 1 deel

294 Bronzen draagpenning ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Nederlandse 
onafhankelijkheid in 1913 met aan de voorzijde de Nederlandse maagd en de 
Nederlandse leeuw en aan de achterzijde een afbeelding van de landing van de 
erfprins in Scheveningen in 1813.
1913 1 stuk
Bij brief van 04.03.1997 geschonken door Het Nederlands Persmuseum

295-297 Stukken afkomstig van J.F. van Vloten, suikerondernemer in Nederland en 
Nederlands-Indië
1889-1913
Schenking CBG
295 Kantooragenda, houdende aantekening ten behoeve van de 

suikerproduktie in Oosterbeek over het jaar 1888-1889, 1889
296 Vergelijkende staat der producten op Kloesahan gedurende 1893-

1895. 1896
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297 Jaarverslag van de administrateur van de Suikerfabriek Sempal-
Wadak (district Malang) over 1912. 1913 januari 23

298 "Laporan dr. Hjalmar Schacht". Rapport van H. Schacht over de financiële en 
econmiische toestand van de republiek Indonesië. In het Maleis en Duits. Gedrukt
1951 1 deeltje
waarschijnlijk geschonken door J.H.R. Wiefker in 2001

299 Plakboek met ingeplakte en losse krantenknipsels over de Wereldjamboree 1923 en 
losse knipsels over verzetsactiviteiten van Koos Vorrink (1948)
1937, 1948 1 deel
Afkomstig van Doc-Direct (2018)

300-304 Stukken afkomstig van J.A.H. de la Sarraz
1837-1868 1 band, 3 omslagen, 5 stukken
J.A.H. de la Sarraz (1787-1877) was een hoge officier in dienst van Napoleon en later van koning 
Willem I. Hij ging in 1843 met pensioen. Hij was een goede bekende van kroonprins Willem Frederik, 
die hem als koning Willem II in oktober 1843 tot minister van Buitenlandse Zaken en in 1847 tot 
Minister van Staat benoemd heeft.
Geschonken door Cees Claessen (2016)
300 Inboedellijsten, 1837-1894, 1 band
301 Correspondentie betreffende de inboedel, 1894, 1 omslag
302 Uittreksels Doop- Trouw- Begraafregisters van de familie Sarraz (en 

voorouders), 1687-1790, 1884, 1 omslag
303 Uittreksels Doop- Trouw- Begraafregisters van J.A.H. de la Sarraz, 

1788, 1828, 1848, 1877, 5 stukken
304 Stukken betreffende decoraties en staat van dienst van J.A.H. de la 

Sarraz, 1804-1868, 1 omslag

305-310 Dossier, gevormd door J.D. Lier over de door hem gewettigde buitenechtelijke zoon
van prins Hendrik.
1919-1968
In 1919 trouwde de beroepsofficier Jan Derk Lier met Willemina Martina Wenneker, die een jaar 
daarvoor was bevallen van een zoon Albrecht Willem, verwekt door prins Hendrik. Lier wettigde 
Albrecht Willem (‘Pim’) als zijn zoon. In ruil daarvoor ontving hij een maandgeld van prins Hendrik. 
Het dossier bevat in hoofdzaak stukken over deze geheime regeling en Liers pogingen, vanaf 1933, 
om achterstallige bedragen uitbetaald te krijgen. Het bestaan van deze buitenechtelijke zoon van 
prins Hendrik werd in 1979 algemeen bekend. Pim Lier overleed in 2015.
Het dossier is in 2019 geschonken door A.P. Lier en A.W. Lier.
305 Stukken betreffende het huwelijk van J.D. Lier met W.M. Wenneker 

en zijn erkenning van haar zoon Albrecht Willem, 1919, 4 stukken
306 Brief van prins Hendrik aan J.D. Lier met de mededeling dat deze zich

tot A.G. Kröller dient te wenden, mocht hij, de prins, komen te 
overlijden, z.d., 2 stukken
Met een fotografische kopie.

307 Envelop met lakzegels behorende bij de brief van prins Hendrik
308 Stukken betreffende de bemoeienis van J.D. Lier met de affaires 

rond Elma Darbois en Julia Keller, vermeende minnaressen van prins 
Hendrik, en hun financiële claims op de prins, 1922 en z.d., 1 omslag

309 Verklaringen van J.D. Lier over de afkomst van zijn gewettigde zoon 
Albrecht Willem, met brieven en nota’s over zijn vordering op prins 
Hendrik in verband met achterstallige betalingen, 1933-1935, 1946-
1947 (1968), 1 omslag
De staten met ‘nog te ontvangen’ bedragen zijn bijgehouden tot en met 1968

310 Portretfoto van J.D. Lier als jong officier, en een foto van het 
echtpaar Lier-Wenneker op latere leeftijd., 2 foto's
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311 Getuigschrift "Hulde aan betoonde menschlievendheid" uitgereikt door de 
gouverneur van Suriname aan W. Hoogterp, matroos aan boord van Z.M. 
stoomschip Aruba, voor het redden van een drenkeling op 13 december 1880
1881 1 stuk (karton)
Geschonken door Historisch Centrum Leeuwarden (2019)

312 Brieven van W.F.H. von Weckherlin aan zijn vader (in het Duits) en zijn moeder (in 
het Frans)
1867-1878 1 pak
Wilhelm Frederick Heinrich von Weckherlin (1842-1906) was een Nederlands diplomaat, in deze 
periode o.a. te Wenen, Brussel, Rome en Tokyo.
Schenking van J. de Marez Oyens (2007)

313 Papieren afkomstig van E. René van Ouwenaller (1855-1942)
1922-1942 1 pak
Veel financiële papieren maar ook briefwisseling van diverse aard.
Elie René van Ouwenaller was bankier en werkzaam in het brandassurantiebedrijf. Tussen 1907 en 
1925 was hij voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap. Hij was zeer actief op het terrrein van 
de reclassering en een van de oprichters van de Rekkense Inrichtingen. Daarnaast was hij tot 1927 
bestuurslid van de Unie van Veeenigingen voor Ongehuwde Moeders. Na 1927 was hij nog voorzitter
van de Reclasseringsraad te Amsterdam, lid vna het Centraal College voor de Reclassering en lid van 
het college van regenten der gevangenissen in Amsterdam.
Stukken aangetroffen in inv.nr. 152 van het archief Notariële Broederschap. Wellicht daar terecht 
gekomen via de notaris die de nalatenschap van Ouwenaller afhandelde.

314 Verklaringen betreffende de loopbaan van Gerrit Blokpoel, kok bij militaire 
hospitalen.
1806-1829 1 omslag
Aanwinst 1997, van Min. van Binnenlandse Zaken, toegevoegd in dec. 2019.

315 Militair zakboekje en foto's afkomstig van J.P. (Johannes Petrus) Ligthart
1901-1946
Geboren 15 augustus 1881 te Dordrecht. Diende o.a. bij 3e regiment Huzaren en 3e regiment Veld 
Artillerie als stukrijder. Later zadelmaker bij kledingmagazin te Delft
Schenking [Vink?] 2002
Bevat tevens tarievenoverzicht Levensverzekeiringsmaatschappij "Ons Belang"en uittreksel militaire 
staat van dienst dd. 1946

316 Stukken betreffende de Gereformeerde Vereniging voor Drankbestrijding en de 
Christelijke Studeerenden Geheelonthoudersbond (Christelijk Jeugdbond) met 3 
exemplaren van het maandblad van de Johannes Stichting "De Barmhartigheid" 
(okt. 1937, aug. 1938, aug. 1939)
1917-1950 1 omslag
Los aangetoffen in depot [DjK]

317 Notitie van een onbekend auteur over het belang van de Munt te Utrecht voor de 
stad Utrecht in de loop der tijden, met kladstaatjes van aantallen geslagen munten 
in de periode c. 1580-1869.
ca. 1870 1 omslag
Aangetroffen in 2019 in de collectie vervallen inventarissen.

318 Lijst van Engelse ministers over de periode 1812-1874.
z.j., ca. 1875 1 stuk
Aangetroffen in 2019 in de collectie vervallen inventarissen.

319 Afbeeldingen van heraldische wapens van enige gemeenten in Nederlands-Indië. 
Gedrukt.
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1926 1 omslag
Afkomstig van een maandkalender voor 1927.
Aangetroffen in 2019 in de collectie vervallen inventarissen.

320 Drukwerk fotoalbum "Nationale Landstormdag te 's-Gravenhage 27 september 
1928" ter herdenking van het 10-jarig bestaand van de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm
1929
Schenking A. Lukkezen (2011)

321 Vouwblad met tekst en melodie van Indonesische communistische liederen. 
Gedrukt.
1962 1 stuk
Aangetroffen in het archiefdepot 2022.

322 "Regeerings-Proclamatie", oproep van het kabinet Ruys de Beerenbrouck aan de 
bevolking tot handhaving van orde en gezag. Gedrukt.
1918 november 1 stuk
Aangetroffen in het archiefdepot 2022.

323 Zakkalender "Vademecum", eeuwigdurende kalender voor de periode 1500-2200. 
Gedrukt.
z.j., ca. 1922 1 stuk
Aangetroffen in het archiefdepot 2022.

324 Referendum-nummer van de Groene Amsterdammer. Gedrukt.
1936 mei 16 1 katern
Aangetroffen in het archiefdepot 2022.

325 Programma van den Eere-avond in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te
's-Gravenhage op 5 januari 1937, ter gelegenheid van het huwelijk van prinses 
Juliana en prisn Bernhard. Gedrukt.
1937 1 katern
Aangetroffen in het archiefdepot 2022.

326 Bulletin van De Preangerbode van 24 juni 1919 mededelende dat Duitsland het 
vredesverdrag zal tekenen. Gedrukt.
1919 1 stuk
Schenking Cannegieter (2021)

327 Folders van de gemeenten Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam over de 
wederopbouw van die steden. Gedrukt.
1948-1950 1 omslag
Aangetroffen in het archiefdepot 2022.

328 Verslag van een overval op een Rode Kruis post in Tanar Tinggi, Indonesië, 
opgemaakt door K.J. Metz, pelotonscommandant 1e Pel. 3e Comp. II-4 R.I.; Verslag 
afkomstig van Cock M. Hageman, sergeant majoor administrateur 2.4. R.I. OVW 
Kennemer Bataljon.
5 april 1946
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