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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 Indische Bestuursambtenaren

Archiefbloknummer:
Y22135

Omvang:
35 inventarisnummer(s); 0,62 meter

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

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

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
R.K.A. Bertsch
J. Bijleveld
G.A.M. Gaalen
L.I. Graf
C. Groen
H.J. Heijen
L.C. Heyting
H.J. Koerts
F. Koopstra
J.D. Kramer
P. Kuipers
H. Leopold
Th.H.M. Loze
W.A. Luitwieler
R.H.E. Marcus
C. Nagtegaal
L. Onvlee
Th.J. van der Peijl
A.H. Ruibing
H.A.P Santy
L.E. Scheurer
J.W.E. Solcer
A. Teeuw
H.R. Venema
G. de Vos
J.A. Welleman
Ch.F.M. Welter.
J.J. Wesseling
Th. Würth
H.A. Voet
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Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de losse aanwinsten van Indische Bestuursambten bevat stukken betreffende de 
geschiedenis van een aantal gebieden in Nederlands-Indië en van Nederlands-Indië in het 
algemeen.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

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

Het archief kent geen materiële beperkingen.

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 Indische Bestuursambtenaren, nummer toegang 
2.22.09, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren, 2.22.09, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
In 1983 werden door de Tweede Afdeling voor particulieren aangeschreven, die als 
bestuursambtenaar van het Binnenlandse Bestuur werkzaam waren geweest in Nederlandsch-
Indie. Deze particulieren werden in de jaren 1970 benaderd door een werkgroep tot "onderzoek 
naar het corps Binnenlands Bestuur in het voormalige Nederlands-Indië"aan de 
Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Dit leidde tot de acquisitie van verschillende kleine archiefjes, 
die soms in de loop der jaren werden uitgebreid.

Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.



2.22.09 Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren 9

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
De verzameling "losse aanwinsten Indische bestuursambtenaren" bestaat uit kleine archiefjes van 
particulieren, die in hun persoonlijke papieren gegevens hebben bewaard over het voormalig 
Nederlandsch-Indië. Deze stukken werden soms als manuscript afgestaan aan de 
wetenschappelijke instellingen, die ze gebruikten voor geografische of landbouwkundige studie. 
Een belangrijke rol speelde hierbij het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

De losse aanwinsten van Indische bestuursambtenaren staan thans op nummer beschreven in 
volgorde van binnenkomst. Dit zijn de nummers die u via Archeion moet aanvragen. Een 
voorlopige lijst vermeldt de archiefvormers en globaal het onderwerp waarover het archief 
handelt. Meer gedetailleerde gegevens treft u aan in de bijlagen waarnaar de beschrijvingen 
verwijzen. Deze bijlagen zijn de inhoudsopgaven van de nummers die u via Archeion heeft 
aangevraagd: voorlopig krijgt u het archiefje dus in zijn geheel op uw tafel.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Archieven, die groter waren dan 0,5 meter en die derhalve in een afzonderlijke archiefdoos pasten 
zonder dat het papier ging omkrullen, werden als afzonderlijke collecties geregistreerd. Archieven 
met geringere omvang werden voorlopig in één verzameling opgenomen.

Het ligt in de bedoeling deze verzameling per 1 januari 2000 af te sluiten en alfabetisch op naam 
van de archiefvormer te inventariseren. In afwachting hiervan is van elk archiefje reeds een 
inventaris gemaakt. Het kan dus voorkomen dat deze lijst wordt uitgebreid, omdat ten gevolge 
van het afstoten van manuscripten door een wetenschappelijke instelling of door het overlijden 
van een bestuuursambtenaar nieuwe aanwinsten worden aangeworven. Ook kunnen nummers 
vervallen, omdat door uitbreiding van een van de archiefjes de collectie zo omvangrijk wordt dat 
ze in een archiefdoos past. In dat geval wordt ze als een apart archiefblok beschouwd en van een 
collectienummer en een afzonderlijke toegang voorzien
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

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

1 L.C. Heyting
archiefjaren 1913-1923
betreft: Bali
1913-1923
Lijst van stukken van L.C. Heyting, 1913-1924:
1. Tekst van een vonnis van de Raad van Kerta's te Denpasar, houdende vrijspraak 

van vier verdachten van het ten onrechte voeren van de titel van Goesti, 13 
februari 1913. Afschrift. z.j., 1 stuk

2. Ingekomen nota's en rapporten over zoutwinning in de dessa Boetki. 4 december 
1906 en z.j., 3 stukken

3. Tekst van een vonnis van de Raad van Kerta's te Tabaron tegen twee personen, 
beschuldigd van diefstal met braak, met processenverbaal van het verhoor. 3 
augustus 1918, 2 stukken

4. Afschrift van een enquêteformulier over de hygiënische toestand in de residentie 
Bali, met ingekomen antwoord van de afdeling Boeleleng. 24 april 1919, 2 stukken

5. Nota betreffende het vervaardigen van een aarden "schrijfsteen" in de desa 
Njitdak (residentie Kediri), in het Maleis, 1919. Afschrift. z.j., 1 stuk

6. Statuten van de handelsvereniging Braja Oetama in het district Penebel, teksten in
het Maleis en Sanskriet. 1919, 4 stukken

7. Tekst van een proclamatie van Heyting naar aanleiding van voorspellingen van de 
ondergang van de wereld door de aanraking met een komeet, in het Maleis en 
Sanskriet. 16 december 1919, 1 stuk

8. Afschrift van een deel van een rapport van de assistent-resident van Zuid- Bali, 
houdende verslag van beraadslaging van 15 juni 1920 over de verhoging van de 
landrente aldaar. 28 juli 1920, 1 stuk

9. Ingekomen "Handleiding voor volkstellers". Gedrukt. 1920, 2 deeltjes
10. Staat van uit te geven vergunningen voor het houden van hanengevechten in 

Denpasar, Maleis. 1920, 1 stuk
11. Arbeidsbepalingen van de plantage Sekohe Margo Hoetama in het district 

Penebel. Tekst in het Maleis en Sanskriet. 1921, 1 stuk
12. Statuten van de sociale vereniging "Boedi Roekan" in Singaradja, Maleis. z.j.(ca. 

1921), 1 stuk
De datering is geschat door Heyting.

13. Rondzendbrief van de controleur van Singaradja naar aanleiding van de viering 
van het Mejepi aldaar, met signaturen van Europeanen. 28 maart 1922, 1 stuk

14. Tekst van een rede van Heyting, hoofd van het plaatselijk bestuur van Singaradja 
naar aanleiding van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. 6 
september 1923, 1 stuk

15. Ingekomen circulaires in het Maleis en het Sanskriet, houdende melding van de 
oprichting van een maandblad Pemberita Sara Poestaka, over de cultuur van Bali. 
1923, 2 stukken

16. Javaanse tekst, houdende een beschrijving van het Oude Rijk van Mengoei 
(Mengwi), 12 november 1921. Met aantekeningen van Heyting. 1924.

17. "Inhoudsopgave van de afschriften (op lontar en papier) der muzieklontaris voor 
de Balinese Gambang, verzameld door L.C. Heyting, Controleur B.B. gedurende de 
jaren 1921-1923". z.j., 1 stuk

18. Nota in het maleis betreffende de procedures voor het houden van een "slamatan"
voor een drie maanden oud kind. z.j., 1 stuk

19. Rapport in het Balinees, getiteld "Pekarjan djoeroe tjaktjak djamnâ", zijnde 
vermoedelijk een overzicht van de situatie in een bepaalde streek. z.j., 1 omslag

20. Balinese tekst, getiteld "Atoeran Sekît Soebak", houdende bepaalde reglementen 
in het district Penebel. z.j., 1 stuk

2 R.H.E. Marcus
archiefjaren 1957-1959
betreft: Nieuw Guinea (Kakoda en Inawatan)
1957-1959
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Lijst van stukken van R.E.H. Marcus, 1957-1959:
1. Tourneeverslag Kakoda en Inawatan. 27 juni 1957, 13 blz
2. Rapport over Kokoda; aantekeningen betreffende de bevolking zoetwatermoeras 

tussen de bovenloop van Metamani en Kamudan. mei- juni 1958, 19 blz
3. Briefwisseling tussen dr. J. Pouwer en ds. R.E.H. Marcus, betreffende het Rapport 

over de Kokoda.
4. Losse vellen met aantekeningen. 22 stukken.

3 R.K.A. Bertsch
archiefjaren 1923-1939
betreft: Midden-Java
1923-1939
Verzameling Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren, nr. 3.
1. "Verzameling van politieke contracten", gesloten met de Soesoehoenan van 

Soerakarta, 1646-1916, voorzien van een staat, samengesteld door controleur 
Bertsch in opdracht van de assistent-resident van Soerakarta 1923-1928, 1 band

2. Foto's, genomen tijdens door Bertsch bijgewoonde officiële gebeurtenissen als 
Indisch ambtenaar in de Vorstenlanden en als goeverneur van Midden- Java. 
Reproducties met bijbehorende negatieven. 1923-1939, 1 omslag

3. Tafelschikking van het galadiner, gehouden door Bertsch als goeverneur van 
Midden- Java bij gelegenheid van zijn 25- jarig ambtsjubileum. 31 augustus 1948, 1 
stuk

4. Fotoalbum, gemaakt bij gelegenheid van de bevestiging van R.T.M. Soerbo-
admodjo Aidisoerjo tot regent van Kendal op 5 juli 1939, met geleidebrief van de 
regent. 7 december 1939, 1 deel
Bij dit album is een toelichting gevoegd, opgesteld 1 augustus 1985.

5. Memorie van overgave van Bertsch, gouverneur van Midden- Java, over augustus 
1937- december 1939. 13 december 1939, 1 band

6. Provinciaal blad van Midden- Java, houdende verslag van zijn aftreden als 
goeverneur op 13 december 1939. Fotokopieën., 1 omslag

4 mr. H.R. Venema (controleur)
archiefjaren ca. 1936-1938
betreft: residentie Menado
1936-1938
Losse aanwinsten Indische bestuursambtenaren nr. 4.
1. Doorslag van een nota inzake het adatrecht over familiegronden en woonerven in 

Siaoe, en van een bundel bijlagen. z.j. (c. 1936), 1 omslag
2. Memorie van Overgave van Venema als aftredend controleur van de 

onderafdeling Boeol, residentie Menado. 1938, 1 deel

5 mr. J.J. Wesseling
archiefjaren 1979
betreft: memoires 1936-ca 1950 "Wat deden wij Nederlanders in Indonesië"

6 L.E. Scheurer (controleur)
archiefjaren 1947-1949
betreft: Soebang (Poerwakarta op Java)
1947-1949
1. Doordrukken van dagrapporten van Scheurer als controleur Binnenlands Bestuur 

te Soebang . Geschreven. Juli- augustus 1947, 3 stukken
2. Doorslagen van maandrapporten van Scheurer als controleur Binnenlands Bestuur

te Soebang aan de assistent- resident in Poerwakarta. Augustus 1947- juni 1948, 1 
omslag

3. Tweede kwartaalrapport over 1948 van Scheurer als controleur Binnenlands 
Bestuur in Soebang over de afdeling Oost- Krawang. 15 juni 1948, 1 stuk

4. Tekst van een rede, uitgesproken door Scheurer als plaatsvervanger van de 
wedana van Soebang naar aanleiding van de soevereiniteitsoverdracht aan 
Indonesië, met "instructie van den Controleur B.B. te Soebang", opgesteld van de 
regent van Krawang. December 1949, 2 stukken
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7 drs. J.A. Welleman (controleur)
archiefjaren 1942-1947
betreft: Oost-Koetai (Borneo/Kalimantan)
1942-1947
Losse aanwinsten Indische Bestuursambtenaren, nr. 7.
1. Verslag van Welleman, controleur B.B. 1e klasse in Oost- Koetai (Borneo), over zijn 

dienstreis naar het Boven Mahakangebied van 4 mei tot 22 juni 1946, geviseerd 
door de waarnemend assistent- resident van Koetai. 15 juli 1946, 1 omslag

2-5 Kaarten van de Mahakanrivier. z.j.
2. Kopie van de bladen 141-142 van de stafkaart van het eiland 

Borneo betreffende de benedenloop van Mahakan, 1924-1925. 
Pentekening. z.j.

3. Kaart van de bovenloop van de Mahakanrivier, ingekleurde 
pentekeningen met Japanse karakters. z.j. (ca. 1942-1945).

4. Kaart van het stroomgebied van de bovenloop van de 
Mahakanrivier. Calque. Z.j.
1. Deze kaart is vermoedelijk later gemaakt dan de kaart van 
inventarisnummer 3. Zij bevat meer details.
2. De calque is ernstig beschadigd.

5. "Eenige aanteekeningen bij het neerleggen van het bestuur van 
de onderafdeling Oost- Koetai" door Welleman als controleur 
B.B. 1e klasse. 12 april 1947, 1 omslag

8 W.A. Luitwieler
archiefjaren 1978
betreft: memoires 1928-1951 "Bestuursambtenaar van Nederlandsch Indië"
1928-1951

9 J.E.W. Solcer
archiefjaren ca. 1975
betreft: concept-antwoord van Solcer op een enquête-formulier van een 
werkgroep "onderzoek naar het corps Binnenlands Bestuur in het voormalige 
Nederlandsch-Indië"
1975

10 A.H. Ruibing
archiefjaren 1938-1948
betreft: Ambon en omstreken, Ternate, Zuid-Celebes/
Sulawesi (Tanah Toradja) en Flores (Keradjaan Sikka)
1938-1948
Losse aanwinsten Indische Bestuursambtenaren nummer 10.
Alle nummer zijn van een geschreven toelichting voorzien, gedateerd 4 januari 1984.
A. Stukken betreffende Ambon en omstreken.

1. Dagboek bijgehouden door Ruibing als waarnemend 
onderafdelingshoofd van Banda, 9-30 april 1938. Doorslag van 
een missive. z.j., 1 stuk

2. Lijst met namen van verpleegden in het Militair Hospitaal te 
Ambon tijdens de Japanse bezetting. Februari- maart 1943, 1 
stuk

3. Strooibiljet, houdende mededeling van de capitulatie van Japan.
Maleis. Augustus 1945, 1 stuk

4. Keuringsrapport in verband met de wederindienststelling bij het 
Nederlands goevernement. 24 september 1945, 1 stuk

5. "Kort rapport over de toedracht in de onderafdeling Ambon als 
waargenomen in het tijdvak 27-9-1945 tot en met 10-10-1945" 
door Ruibing als hoofd van het Plaatselijk Bestuur in Ambon. z.j. 
(oktober 1945), 1 stuk

6. Programma van de feestelijkheden in verband met het herstel 
van het Nederlandse bestuur op het eiland Saparua, 11 oktober 
1945. z.j., 1 stuk
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7. Stukken betreffende een vuurgevecht tussen een prauw van het 
Nederlandse goevernement en Japanse militairen onder de kust 
van Ceram (het Latu- incident). 22-26 oktober 1945, 1 omslag

8. Uitreksel uit het register van besluiten van de commandant van 
de Netherlands Indies Civil Administration (Conica) van 
Amboina, houdende de indeling van zijn ressort in twee 
afdelingen. 17 december 1945, 1 stuk

9. Doorslag van een concept van het toerneeverslag van Ruibing 
als tijdelijk waarnemend assistent- resident van Amboina naar 
Wahai, Boela, Taniwel, Riring, Honitetoe, Kairatie en Kamarian, 
15-29 augustus 1946. 9 september 1946, 1 omslag

10. Doorslag van een "Voorlopig rapport aangaande 
ongeregeldheden te Koelor" naar aanleiding van klachten over 
met de Republiek sympathiserende illegale vissers. 30 
september 1946, 1 stuk

B. Stukken betreffende Ternate.
11-14 Politieke verslagen van Ruibing als hoofd van het plaatselijk 

bestuur van Ternate, met bijlagen. November 1948- maart 1949.
11. Politiek-economische rapporten. November 1948- maart 
1949. 1 omslag.
12. Statuten van de politieke partij Persatuan Indonesia in 
Ternate, 1 oktober 1948. 1 deeltje.
13. Pamfletten van de Party Sedjarah Maluku Utara (Pasmo) 
betreffende een mislukt stemakkoord met de Persatuan 
Indonesia. z.j. 2 stukken.
14. Bulletin van de volkshoofden en de vereniging van de in de 
Noord- Molukken gevestigde Ambonezen betreffende hun 
kandidaten voor het parlement van de Negara Indonesia Timur 
(deelstaat Oost-Indonesië). z.j. 1 stuk.

15. Doorslag van een ingekomen "Beknopt verslag omtrent de 
toestand der vulkanen in de residentie Menado en Noord- 
Molukken", over februari-maart 1949, door de geoloog W.A. 
Petroeschevsky. 23 maart 1949, 1 stuk

16. Doorslag van een "nota" van overgave van de onderafdeling 
Ternate door Ruibing. 25 april 1949, 1 omslag

C. Stukken betreffende het landschap Tana Toradja (Zuid- Celebes).
17. Besluit van de Resident van Zuid- Celebes, houdende aanwijzing

van Ruibing als bestuursadviseur van het zelfbestuur van Tana 
Toradja. 22 augustus 1947.

18. Verklaring van N.M. Schneiders, missie- overste in Makale, 
betreffende voor de missie op te richten gebouwen aldaar. 12 
november 1947, 1 stuk

19. Doorslagen van door Ruibing als bestuursadviseur uitgebrachte 
adviezen aan het zelfbestuur van Tana Toradja. 18 maart 1948 en
z.j., (1947). 1 omslag

20. Verslagen en "dagboek" van de bestuursadviseur van Tana 
Toradja, houdende aantekeningen van de per dag voorgevallen 
gebeurtenissen over februari- april 1948. Doorslagen. Originelen
en fotokopieën. Maart-april 1948, 1 omslag

21. Ingekomen motie van de vereniging Boenga Lalanna Sang 
Torajan, houdende voorstellen tot de instelling van een 
autonome groepsgemeenschap van Zuid- Celebes. 16 juni 1948, 
1 stuk

22. Concept van een "beknopte algemene analyse politieke situatie 
Landschap Tana Toradja". z.j. (ca. medio 1948), 1 stuk

D. Stukken betreffende het keradjaan Sikka op Flores.
23. Doorslagen en concepten van nota's van bestuursambtenaren 

ten aanzien van het Keradjaan Sikka betreffende de problemen 
bij de samenvoeging van de landschappen Sikka, Nitta en 
Kangae en de organisatie van het zelfbestuur aldaar, met 
ingekomen brief van de radja van Sikka. Originele en 
fotokopieën. 1940-1948 en z.j. (ca. vóór 1940), 4 stukken
Deze stukken werden in 1950 door Ruibing aangetroffen in het 
archief van het onderafdelingskantoor Maoemere.
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11 Th.H.M. Loze
archiefjaren 1947-1950
betreft: Oost-Sumatra
1947-1950
Losse aanwinsten Indische Bestuursambtenaren, nr. 11.
1-2 Stukken betreffende Loze als adviseur voor gemeentezaken in Medan. 1947-1948.

1. Eerste driemaandelijks verslag over zijn activiteiten. 9 december 
1949, 1 stuk

2. Medan- bulletin, dagblad, houdende bericht van de instelling 
van een adviescollege voor de gemeente Medan, met foto van 
Loze. 27 januari 1948, 1 stuk

3-7 Stukken betreffende Loze als afdelingshoofd van Centraal Sumatra Timoer. 1948-
1949.
3. Tekst van een redevoering tijdens het openbaar gehoor ter 

gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina. 31 
augustus 1948, 1 stuk

4. Aantekeningen van sabotagedaden en ordeverstoringen na de 
wapenstilstand. Februari-december 1949, 1 omslag

5. Tekst van een redevoering tijdens het openbaar gehoor ter 
gelegenheid van de verjaardag van koningin Juliana. 30 april 
1949, 1 stuk

6. Stukken betreffende zijn afscheid als bestuursambtenaar na de 
soevereiniteitsoverdracht. December 1949, 1 omslag

7. Portret van Loze als afdelingshoofd. z.j., 1 stuk
8. "De Nederlandse Vereniging, orgaan van de Vereniging van Nederlanders ter 

Oostkust van Sumatra", nrs. 1-3, houdende mededelingen over Kozes optreden als
voorzitter. Januari- april 1950, 1 omslag

9. Afschrift van een krantenartikel uit Het Nieuwsblad van Sumatra door Willem 
Brandt, getiteld Eresaluut, 27 juni 1950. z.j., 1 stuk
Het artikel heeft betrekking op de repatriërende bestuursambtenaren B.B.

12 dr. L.I. Graf
archiefjaren 1936-1950
betreft: Djambi en de Republik Indonesia
1936-1950
Louis Ignace Graf werd op 17 augustus 1908 in Brussel geboren. Zijn eerste standplaats als 
bestuursambtenaar in Nederlandsch- Indië was Poerwokerto op Java, 1934. Van december 1936 tot 
december 1938 was hij controleur van de onderafdeling Djambi op Sumatra. Daarna werd hij 
overgeplaatst naar Padangpandjang in de residentie Sumatra's Westkust. In april 1942 werd hij 
geïnterneerd door de Japanners.
Na 1945 was hij niet meer in de bestuursdienst werkzaam. In 1946 stichtte hij dagbladen in Pandang 
en op Banka. Van september 1946 tot mei 1947 was hij werkzaam op het departement van 
Binnenlands Bestuur in Batavia, waar hij de afdeling Voorlichting oprichtte. Na acht maanden 
ziekteverlof in Nederland keerde hij terug naar Indonesië. Toen werd hij hoofdambtenaar ter 
beschikking voor Islamitische Zaken, verbonden aan het Kabinet van de Luitenant Gouverneur- 
Generaal onder leiding van dr. P.J. Koets. Tijdens de tweede politionele actie, eind 1948, was hij 
voorlichter in Boekittingi (Fort de Kock), West Sumatra. Hij woonde de ondertekening van de 
soevereiniteitsoverdracht in Batavia bij. Daarna was hij tot mei 1953 verbonden aan de afdeling 
Politieke Zaken van het Hoge Commissariaat van het Koninkrijk der Nederlanden in Djakarta, 
waarna hij naar Nederland terugkeerde. Van december 1954 tot mei 1958 was hij werkzaam op het 
ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, gevolgd door plaatsing als ambassaderaad op de 
ambassade in Ankara tot 1 april 1963 en daarna tot eind september 1968 in dezelfde funktie op de 
ambassade in Praag. Hij sloot zijn carrière af als ambassadeur in Sofia van januari 1969 tot 
september 1973. Uit de overgedragen stukken blijkt dat Graf een kritische geest heeft. Hij is ervan 
overtuigd dat de soevereiniteitsoverdracht eerder te laat dan te vroeg is gekomen, omdat het 
koloniale gezag, zeker voor de Indonesische intellectuelen, drukkend was. Hij zag niets in een 
federale staat Indonesië, zoals deze bij de soevereiniteitsoverdracht tot stand was gekomen.
Losse aanwinsten Indische Bestuursambtenaren, nr. 12.
1. Vervolg- memorie van overgave van Graf als aftredend controleur van de 

onderafdeling Djambi over de periode december 1936- december 1938. Getypt. z.j.
(1939), 1 deel



16 Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren 2.22.09

2. Memorandum van Graf over de door de Islam gepredikte djihad als motivatie van 
de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Gestencild. 8 juni 1949, 1 stuk
Opgemaakt ten behoeve van dr. J.H. van Roijen.

3. Memorandum, opgesteld na een bezoek aan Djambi. Doorslag, getypt. 4 juli 1949, 
1 stuk

4. Memorandum over de profetieën van de Javaanse held Djojobojo, vorst van Kediri
(12e eeuw) en hun interpretatie tijdens de soevereiniteitsoverdracht. Getypt. 14 
november 1949, 1 stuk
Opgemaakt ten behoeve van H.J. Lovink, Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon.

5. Verslag van een dienstreis naar Djocja van 16 tot 20 maart 1950. Gestencild. 23 
maart 1950, 1 stuk
Het op pagina 1 is door De Beus aan de tekst toegevoegd.

13 drs. H.A.P. de Santy
archiefjaren 1943-1958
betreft: Ternate, interneringskamp Parepare (Celebes/Sulawesi), Malinoconferentie
1943-1958
Losse aanwinsten Indische bestuursambtenaren, nummer 13.
Fotokopieën. De originelen berusten bij de familie.
1. Aantekenboekjes, houdende aantekeningen over verschillende persoonlijke 

aangelegenheden tijdens zijn internering in het kamp Parepare op Celebes en 
tijdens de bevrijding. 1943-1945, 1 omslag
Een deel van de inhoud, bestaande uit wetenswaardigheden op filosofisch, 
apologetisch en kerkhistorisch terrein, is niet gekopieerd.

2. Lijst van celebranten van tijdens de internering bijgewoonde missen en van 
biechtvaders. 1943-1945.

3. Rapport, houdende een "kort relaas van enkele feiten", ter verantwoording van 
zijn beleid als onderafdelingsbestuurder van de Soela- eilanden (afdeling Ternate, 
residentie Molukken) in de periode 8 december 1941 tot 22 mei 1942. z.j., 1 omslag

4. Lijsten van in het interneringskamp Parepare omgekomen slachtoffers van 
gevechtshandelingen en van in 1945 bevrijde geïnterneerden. z.j., 1 omslag

5. Lijst van bestuurders van de Soela- eilanden, met foto, genomen tijdens de 
verheffing van De Santy tot Salahakan (ondersultan) van Soela. 1941, 1946, 2 
stukken

6. Album, houdende door De Santy gemaakte foto's tijdens de conferentie van 
Malino, met handtekeningenlijsten en verzamelde souvenirs. juli 1946, 1 omslag
Een bladzijde met postzegels met stempels van de conferentie is niet 
gereproduceerd.

7. Briefwisseling van De Santy als lid van een commissie van goede diensten voor de 
Nijmeegse afdeling van de Nederlandse Bond van Oudstrijders. 1958, 3 stukken

8. Beschrijving van stadswapens van Nederlandsch- Indische steden. z.j., 1 omslag

--- vervallen (coll. Vorstman)
Voorheen bekend als inv.nr. 14

15 drs. P. Kuipers
archiefjaren 1942-1948
betreft: Japanse bezetting en bevrijding van Tarakan (Noord-Borneo/-Kalimantan)
1942-1948
Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren nr. 15.
Alle stukken zijn fotokopieën.
1-6 Stukken betreffende de verovering van Tarakan (Noord- Borneo) op de Japanners 

door de geallieërden en de regeling van het bestuur aldaar. 1945.
1. Terrein- handboek 61, houdende informatie voor geallieërde 

troepen inzake Tarakan, uitgegeven door Allied Geographical 
Section. Gedrukt. 26 februari 1945.

2. Afschriften van nota's van het Australische ministerie van Oorlog
inzake afspraken tussen de Nederlandse en Australische regering
over de bevoegdheden van Australische troepen in 
Nederlandsch- Indië. Getypt. Maart 1948.

3. Oboe One, Intelligence- bericht voor het Eerste Australische 
Corps ter voorbereiding van een invasie op Tarakan, houdende 
informatie tot 10 april 1948. Gestencild.
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4. Verslagen van verhoren van Japanse krijgsgevangenen door de 
Australische Intelligence- service over de organisatie van het 
Japanse bestuur, juni-juli 1948. Afschriftem, getypt. z.j.

5. Teksten van vonnissen van de Nederlandse krijgsraad in Tarakan
over personen, beschuldigd van medewerking met de Japanse 
bezetter, met concepten. Juli- augustus 1945 en Z.j.

6. Afschriften van ingekomen brieven van mede-
bestuursambtenaren in Borneo, houdende verslag van hun 
belevenissen bij hun aankomst in Tarakan, Maros (Celebes) en 
Padang (Sumatra). Getypt. November 1945.

7-8 Documentatie over de Japanse bezetting.
7. "Het Binnenlands Bestuur in Zuid- Borneo tijdens de Japanse 

Bezetting", door A.G. Deelman, resident aldaar, houdende 
verslag van de lotgevallen van de ambtenaren B.B. aldaar. 
Gedrukt. 20 november 1947.

8. "Boerderij Makassar", doorslag van een manuscript van Bep 
Vuyk, houdende verslag van het vrouwenkamp Kampong 
Makassar tijdens de bezetting en na de bevrijding. Getypt. z.j.

9. Ingekomen stukken van de Indologen-vereeniging in Leiden: illegaal nummer en 
herdenkingsnummer. Gestencild, gedrukt. 1943, 1945.

16 dr. G. de Vos (controleur)
archiefjaren 1947-1950
betreft: Soela-eilanden (Noord-Molukken), ommelanden van Padang (Sumatra)
1947-1950
Losse aanwinsten Indische bestuursambtenaren nr. 16.
1. Benoemings- en ontslagbeschikking van functies in Nederlandsch- Indië, met 

stukken betreffende zijn bezoldiging, de verzekering van zijn financiën en zijn 
pensioen. 1947-1950, 1 omslag

2. Memorie van Overgave van De Vos als controleur B.B. en hoofd van het plaatselijk 
bestuur van de onderafdeling Soela- eilanden (residentie Noord- Molukken) over 
27 augsuts 1947 - 2 augustis 1948. 1 omslag.

3-6 Stukken betreffende De Vos als controleur B.B. in de ommelanden van Padang.
3. Aantekeningen, houdende wetenswaardigheden over zijn 

werkzaamheden. Getypt. z.j. (ca. september 1948), 1 stuk
4. Dagboek over oktober 1948. 1 stuk.
5. Dagverslagen, later weekverslagen van De Vos als controleur , 

met bijlagen. Januari-september 1949, 1 omslag
6. Stukken betreffende de overdracht van het bestuur van de 

ommelanden van Padang aan de Indonesische autoriteiten. 
September- december 1949, 1 omslag

17 Th. Wurth (directeur proefstation Malang)
archiefjaren 1893-1920
betreft: geografie en etnografie van Java
1893-1920
Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren nummer 17, afkomstig van het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen.
Wurth was directeur van het proefstation Malang.
A. Stukken betreffende zijn werkzaamheden in Zwitserland.

1. Aantekeningen van biologische en natuurkundige aard, bestemd
voor studiegebruik, met insectenflora van kevers. 1893-1904 en 
z.j., 1 omslag

2. Kranteknipsel uit het Berner Tageblatt, houdende verslag van 
een lezing van Wurth over het plantenleven in de Alpen. 1904, 1 
stuk
Met willekeurig exemplaar van het blad uit 1914.

3. Circulaire, houdende voorschriften voor vrije invoer van 
etnografische goederen in Zwitserland , daterend uit 1895. z.j., 1 
stuk

B. Stukken betreffende zijn werkzaamheden in Malang, Nederlandsch- Indië.
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4. Ingekomen brieven van Groneman uit Jogjakarta over een 
zending etnografische voorwerpen, met etnografische 
aantekeningen en brieven van Indonesiërs diengaande. 1909-
1913 en z.j., 1 omslag

5. Uittreksel van een artikel van S. Honi, medewerker van het 
Keizerlijk Landbouwkundig Onderzoeksbureau in Nishigahara 
(Tokyo, Japan) over de oorzaken van bloedziekten van bamboe. 
Duits. 1911, 1 omslag

6. Correspondentie met S.H. Koorders over botanische 
onderzoeksresultaten op de top van Ardjoena en het botanisch 
station Lalidjiwa, met botanische aantekeningen over Oost- Java
en afschriften van brieven om inlichtingen. 1913-1916 en z.j., 1 
omslag

7. Aantekeningen en afschriften van artikelen over de werking van 
de vulkaan Raoeng (residentie Besoeki). 1917 en z.j., 3 stukken

8. Concept- rapport van Wurth als directeur van het proefstation 
Lawang over de bestemming die de bevolking aan de op de 
Welirang (Ardjoeno) gewonnen zwavel geeft. 28 maart 1918, 1 
stuk

9. Ingekomen brief van Staugaard, houdende verslag van zijn tocht
naar de hoogste top van het Wili- gebergte. 2 juni 1918, 1 stuk

10-12 Stukken betreffende een onderzoek naar de bodemgesteldheid 
in de omgeving van de vulkaan Kloet (Goenoeng Keloet) na een 
uitbarsting. 1919-1920, 3 omslagen
10. Briefwisseling met rapporten en teksten van lezingen.
11. Kladaantekeningen met getekende schetsjes.
12. Ter documentatie verzamelde krantenartikelen en foto's..

13. Afschriften van brieven aan Sibinga Mulder houdende 
dankzegging voor zijn mededelingen over het proefstation 
Lawang en aan Tjokerda Gede Rake Soekawati over een zekere 
koperen kom. z.j., 1 katern

14. Concept van een artikel Aus dem Hochgebirge von Central- und 
Ost-Java, met foto's en aantekeningen. z.j., 1 omslag

15. Concept van een artikel over "merkwaardige biologische 
bijzonderheden bij planten der vloedbosschen (Mangrove)" met 
botanische aantekeningen. z.j., 1 omslag

16. Verslag van H.N.S. van der Sar van een tocht naar het gebergte 
in Lombok, met situatieschets. z.j., 2 stukken

18 dr. C. Nagtegaal
archiefjaren 1948-1949
betreft: kantoor voor Agrarische Zaken in Medan (Sumatra)
1948-1949
Na de soevereiniteitsoverdracht van Nederlandsch- Indië was Nagtegaal directeur van het Kabinet 
van de Gouverneur van Suriname. (1951-1963). In de functie hield hij zich ook bezig met allodiale 
rechten en gouvernementsrechten op grond aldaar.
In het kabinetsarchief deponeerde hij ook documentatiemateriaal over Nederlandsch- Indië. Zie het 
archief van het Kabinet van de Gouverneur van Suriname, inventarisnummers 3024-3027.
Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren nummer 18, afkomstig van het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen.
1-2 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als hoofdambtenaar Agrarische Zaken in

Medan. 1948-1949.
1. Ingekomen beschikkingen, houdende onteigeningsregelingen 

ten algemenen nutte, met correspondentie. 1948.
2. Stukken betreffende pogingen tot wettelijke regeling van de 

erfpacht ten behoeve van de Negara Sumatera Timoer. 1948-
1949.

19 L. Onvlee
archiefjaren 1936-1947
betreft: bestuursmemorie en rapporten controleur van West-Soemba G.H.M. 
Rietkerk 1933-1940, Soemba
1936-1947
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Losse aanwinsten Indische Bestuursambtenaren, nr. 19.
1. Bestuursmemorie van G.H.M. Riekerk, controleur van West- Soemba over 10 april 

1933-22 juli 1936, met bijlagen. 1936, 1 omslag
2. Rapporten van Riekerk betreffende de grondrechten in de onderafdeling West- 

Soemba, met nadere gegevens betreffende het toean tanah onderzoek 
(grondrechten) en aantekeningen van Onvlee. 1938-1940, 1 omslag

3. Nota van Onvlee betreffende de vervulling van de vacature voor het zelfbestuurde 
gebied Melolo aan de assistent- resident van Soemba. 13 maart 1947, 1 omslag

20 mr.J.D. Kramer
archiefjaren 1946, 1949
betreft: inspecteur van Financiën 1e klasse
1946,1949
Losse aanwinsten Indische Bestuursambtenaren, nr. 20.
1. Jaarverslag van de Terreindienst van de Inspectie van Financiën in Batavia. Getypt. 

1946, 1 band.
Dit is het eerste jaarverslag van de dienst.

2. Concept van een circulaire, houdende de beschikking van het Departement van 
Financiën inzake de beschikbaarstelling van gelden voor het begrotingsjaar 1949. 
1949, 1 stuk

--- vervallen (coll. Kernkamp)
Voorheen bekend als inv.nr. 21

22 J. Bijleveld
archiefjaren 1938-1939
betreft: boekhouder van een onderneming in Oost-Sumatra, politieke toestand 
aldaar
1938-1939
Losse aanwinsten Indische Bestuursambtenaren nr. 22.
Bijleveld was in Indië in particuliere dienst.
A. Stukken betreffende Sumatra's Oostkust.

1. Muntbiljetten, uitgegeven door de Société Internationale de 
Plantations et de Finance ter besteding op de ondernemingen in 
Medan. Z.j. (ca. 1938-1940), 1 omslag
Bijleveld was controlerend boekhouder van deze maatschappij.

2. Japanse muntbiljetten, met verzamelde stukken betreffende 
Japanse ordonnaties inzake de distributie in Medan. 1942-1944 
en z.j., 1 omslag

3. Afschrift van de "voorschriften voor geïnterneerden" in het 
vrouwenkamp in Brastagi, met op de achterzijde aantekeningen 
over verstrekte hoeveelheden voedsel per dag. Z.j. (ca. 1942), 1 
stuk

4. K.D.P.- Bulletin, later getiteld Medan- bulletin, gestencilde 
nieuwsoverzichten en commentaren, verzorgd door de 
president van Oost- Sumatra als commandant van Medan. 
November 1945- januari 1946, 1 omslag

5. Staat, houdende opgave van de inhoud van een tien- persoons 
distributiepakket. z.j. (ca. 1945-1946), 1 stuk
Bijleveld was als wijkcommandant belast met ditributie-
aangelegenheden.

6. Ingekomen pamflet van een repatriant naar aanleiding van het 
uitblijven van het schip de noordam. z.j. (2 januari 1946), 1 stuk

7. Ingekomen bulletin, getiteld Zes maanden economische 
wederopbouw in Sumatra`s Oostkust. Gestencild. 5 maart 1948, 
1 stuk

8. Brochures en pamfletten, uitgegeven ter gelegenheid van de 
stichting van de deelstraat Oost- Sumatra (Negara Sumatera 
Timoer), met entreebiljetten voor festiviteiten, programma's en 
krantenverslagen. Maart 1948, 1 omslag

B. Stukken betreffende overige gebieden.
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9. Uittreksels uit Japanse kranten betreffende de nationalistische 
vrijheidsbewegingen in Brits- Indië. Juli- augustus 1944. Z.j., 2 
stukken

10. Krantenknipsels en afschriften van nieuwsbulletins naar 
aanleiding van de capitulatie van Japan. Augustus 1945, 1 omslag

11. In Nederlandsch-Indië uitgegeven kranten. 1945-1946, 3 stukken
1. Extra nummer van De stem van Bandoeng, getiteld Redt hen 
zij vergaan houdende verzoek om morele en financiële steun 
aan slachtoffers van de Bersiap. Z.j. (ca. december 1945).
2. Indonesia, weekblad uitgegeven door de Perhimpoenan 
Indonesia. 2 februari 1946.
3. Uitzicht, Nederlandsch weekblad voor Zuid- Oost Azië, 
uitgegeven door de Regeeringsvoorlichtingsdienst in Batavia, 
met mededelingen over de bevrijding van Nederland. 9 januari 
1946.

12. Kranten en pamfletten betreffende Nederland. 1945-1946, 4 
stukken.
1. Exemplaar van De Vliegende Hollander, geallieerd strooibiljet, 
houdende mededeling van de capitulatie van Duitsland. 10 mei 
1945.
2. Pamflet van het Comité voor actieve democratie. z.j. 
(december 1945).
3. Redactionele commentaren van Koos Vorrink in Het Vrije Volk 
over het samengaan van de Vrijzinnig- Democratische Bond en 
de Sociaal Democratisch Arbeiders Partij in een nieuwe partij. 
15-16 januari 1946. 2 stukken.

23 H.J. Koerts
archiefjaren 1945-1949
betreft: journalistieke correspondentie, Zuid-Celebes\-Sulawesi
1945-1949
Losse aanwinsten Indische Bestuursambtenaren, nr 23.
1. "Brieven van de periferie", kranteartikelen in het Australische weekblad Oranje 

over het Nederlandse beleid ten aanzien van de zelfstandigheid van 
Nederlandsch- Indië, met teksten van andere kranteartikelen in Oranje en in 
Uitzicht, Nederlandsch Weekblad voor Zuid-Oost Azië. 1945-1946. Fotokopieën, 
met aantekeningen, z.j. 1 omslag

2. "Bestuursambtenaar in Zuid-Celebes", overdruk van een artikel uit Besturen 
Overzee onder redactie van S.L. van der Wal. 1977, 1 deeltje

24 drs. H. Leopold
archiefjaren 1945-1950
betreft: Borneo (Kalimantan), berichtgeving over de Indonesische 
onafhankelijkheid
1945-1950
Verzameling losse aanwinsten Indische bestuursambtenaren, nr. 24.
1. Concepten van artikelen, bestemd voor Nederlandse tijdschriften, houdende 

informele beschrijvingen van zijn belevenissen op Borneo, met exemplaren van 
Nederlandse tijdschriften, houdende artikelen van zijn hand. 1945-1947.

2. Afschriften van brieven naar familieleden en kennissen in Nederland, houdende 
informele mededelingen over de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in 
Nederlandsch-Indië. 1946-1949.

3. Exemplaren van het Dagblad Borneopost, houdende artikelen van Leopold: 
berichten, perscommentaren en een kroniek onder de rubriek "Het dagboek van 
Pieter Pourquoi". 1947-1948.

4. "Donkere wolken boven Djokja". Nota van Leopold naar aanleiding van het Van 
Roijen - Roem- akkoord . 17 mei 1949.

5. Exemplaren van Week-kroniek, ter voorlichting van voorlichters, uitgegeven door 
de Regerings Voorlichtings Dienst. September 1949- januari 1950.

6. "Een protest tegen de gedwongen overdracht van Nederlandse ambtenaren aan 
de R.I.S.". Nota van Leopold naar aanleiding van een A.N.P.- bericht over het 
wetsontwerp garantie aan de Nederlandse ambtenaren. December 1949.
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7. Dagboekaantekeningen naar aanleiding van de Soevereiniteitsoverdracht, 27-28 
december 1949. Afschrift. z.j.

--- vervallen: zie bijlage toegang 2.21.275
Voorheen bekend als inv.nr. 25

--- vervallen: zie bijlage toegang 2.21.281.06
Voorheen bekend als inv.nr. 26

27 Ch.F.M. Welter
archiefjaren 1932-1938
betreft: regeling zelfstandigheid buitengewesten
1932-1938
Losse aanwinsten Indische bestuursambtenaren, nr. 27.
1. Circulaire van het Departement van Binnenlandsch Betuur in Batavia over de 

uitvoering van de Hoogere Inlandsche Verbanden- ordonnantie Buitengewesten 
van 1931 Sbl. nr. 507. Gestencild. 6 januari 1932. , 1 stuk

2. Afschrift van een rapport van Welter over "negerivorming in de Bataklanden" als 
gevold van de "Hoogere Inlandsche Verbanden- organisatie Buitengewesten". 
Doorslag, met aantekeningen uit de literatuur. z.j. (na 1938), 1 omslag
Vermoedelijk is dit een fragment van een bijlage van een rapport naar Batavia.

28 prof. A. Teeuw
archiefjaren 1936-1950
betreft: Memorie van Overgave van de onderafdeling Midden-Lombok van 
controleur J. Prins 1936, Midden-Lombok
1936-1950
Verzameling losse aanwinsten Indische bestuursambtenaren, nr. 28.
1. Aantekeningen ten behoeve van de Memorie van Overgave van de onderafdeling 

Midden- Lombok door J. Prins, controleur, met bijlage. Juni 1936, 1 omslag
Een uitgebreide memorie bevindt zich in de verzameling Memories van Overgave, 
afkomstig van het Koniklijk Instituut voor de Tropen, inventarisnummer 845.

2. Aanvullende Memorie van Overgave, afkomstig van de onderafdeling Midden-
Lombok, met bijlagen. 11 april 1938, 1 omslag
Een onvolledig exemplaar van deze memorie bevindt zich in de verzameling 
Memories van Overgave, afkomstig van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, 
inventarisnummer 843.

3. Fragment van een rapport van n.n. over de veestapel op Lombok op 22 mei 1949. 
gearresteerd in 1950. 1 omslag.

29 mr. Th.J. van der Peijl (geboren 1907)
archiefjaren ca. 1930
betreft: Nota over de plaatselijke raad van Barabai 1921-1933 ten behoeve van de 
Memorie van Overgave van de resident van de Zuider- en Oosterafdeling van 
Borneo
1930
Verzameling Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren, nr. 29.
1. Nota, houdende een bijdrage over de plaatselijke raad van Barabai over 1921-1933 

ten behoeve van de Memorie van Overgave van de Resident van de Zuider- en 
Oosterafdeling van Borneo. z.j., 1 omslag
De resident trad af op 7 juli 1933.

30 H.J. Heijnen
archiefjaren 1940
betreft: Memorie van Overgave als controleur van Mangarai (Flores)
1940
1. Memorie van overgave van Heijnen als controleur van Mangarai over de periode 9 

december 1937-19 december 1940. Vertaling in het Bahasa Indonesia door H. 
Lommen S.V.D. Fotokopie 1992. 19 december 1940
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Het origineel is in 1959 aangetroffen in de archiefbewaarplaats van de R.K. Missie 
in Flores.

31 G.A.M. van Gaalen (1907- )
archiefjaren 1945
betreft: Memorie van Overgave als gezaghebber van de onderafdeling Alor
1945
zie bijlage 23 in de papieren toegang in de studiezaal. Zal t.z.t. gedigitaliseerd worden.

32 Agenda's van het verhandelde in de conferenties van de Gouverneur-generaal van 
Nederland-Indië in rade
1830-1834. 2 banden
Door een particulier in 2002 aangekocht bij antiquariaat A.G. van der Steur in Haarlem (catalogus 24)
en vervolgens geschonken aan het Nationaal Archief

33 Stukken betreffende de invrijheidsstelling van J. Kiers, die als adviseur van sultan 
Hamid II van Pontianak enige maanden gevangen is gezet in gevangenissen in 
Jakarta en Yogyakarta
1938-1994. 1 omslag
Door een particulier in ca. 2000 geschonken aan het Nationaal Archief.
1. Proefschrift van J. Kiers getiteld "De bevelen des Konings. De verhouding van koning , 

minister en landvoogd historisch verklaard", 1938
2. Documentatie en correspondentie van en aan R. Kiers betreffende 

invrijheidsstelling van haar echtgenoot J. Kiers, april 1950 - november 1950
3. Correspondentie van Luc Kiers met verzoeken om medewerking aan de 

invrijheidsstelling van J. Kiers, oktober 1950 - december 1950
4. Brief van J. Kiers aan de procureur-generaal te Jakarta met verzoek om 

bespoediging invrijheidsstelling, 17 november 1950
5. Brieven van de procureur-generaal van Indonesië aan o.a. het ministerie van 

Buitenlandse Zaken betreffende de vrijlating van J. Kiers alsmede een brief inzake 
het ontslag van J. Kiers uit de gevangenis, 1950-1951
In het Indonesisch, met Nederlandse samenvatting van de inhoud

6. Krantenknipsels over de geuite beschuldigingen jegens sultan Hamid II en zijn 
adviseur J. Kiers, die resulteerden in de gevangenschap in een Indonesische 
gevangenis, 1950-1978

7 Bewijs van ingezetenschap van Indonesië van J. Kiers, 10 oktober 1951
In het Indonesisch, met Nederlandse vertaling

8. Brieven van gevangen in Djokja-gevangenis over situatie aldaar aan mr. L. 
Tielenius Kruythoff en Dr. J. Kiers 1951

9. Persoonlijke brieven van sultan Hamid II ("Max") aan J. Kiers, 1952-1974
10. Ingekomen uitnodigingen voor de bruiloft van dr. Anak Agung Gde Putere en Anak 

Agung Isteri Aryati (12-12-1980) en de koninklijke crematie ceromonie van Anak 
Agung Niang Agung en Anak Agung Isteri Agung (23-8-1992) in de Puri Agung 
Gianyar op Bali1980, 1992

11. Briefwisseling tussen J. Kiers en dr. Ide Anak Agung de Agung te Gianyar (Bali), 
1982-1995

12. Kopieën van krantenartikelen betreffende R.P.P. Westerling, 1983, 1999
13. Citaten uit de briefwisseling tussen J. Kiers en zijn echtgenote in Nederland 

betreffende de politieke toestand in Indonesië en Kiers' gevangenschap in de 
periode 1949-1950, oktober 1994

14. Curriculum Vitae van J. Kiers, z.d

34 Stukken betreffende de carrière van H.A. Voet in Indonesië
1891-1931. 1 omslag
Door een particulier in 2007 geschonken aan het Nationaal Archief
1. Extract-Besluit van de directeur van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid 

betreffende toelating tot het eindexamen van de Hogere Burgerscholen met 
vijfjarige cursus in Nederlands-Indië, met getuigschrift, 1891

2. Extract-Besluiten betreffende benoemingen, bezoldiging, verlof en ontslag, 1893-
1925

3. Uittreksel uit het geboorteregister van Besoeki van Herman Arthur Voet geboren 
op 17 juli 1871, 1909
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4. Getuigschrift van het afleggen van het examen tot notaris in Nederlands-Indië, 
1914

5. Brief betreffende landbouwbewerking op het Bedadoeng gebied, 1924
6. Stukken betreffende nalatenschap van een stuk grond in Indonesië van H.A. Voet, 

1931
7. Teksten van toespraken betreffende ontwikkelingen in Indonesië, z.d

35 C. Groen (aspirant-) controleur te Zuid-Oost Borneo
archiefjaren 1946-1949
1946-1949. 1 pak
Zie ook: C. Groen, "Mijn Indische jaren (1945-1950). Open brief aan Dr. Herman Smit" (Amersfoort 
2009) en de documentatie daarover die bewaard wordt bij het Documentatiecentrum Nederlands 
Protestantisme van de Vrije Universiteit te Amsterdam
Door de heer C. Groen in 2011 geschonken aan het Nationaal Archief.
1. Dagelijkse aantekeningen, Poeloe Laoet, 1946 januari 5 - mei 15; Idem, Poeroek 

Tjahoe, 1947 april 4 - 1948 juli 31; Idem, district Barito Hoeloe, 1947 april 3 - 1949 
januari 13, 1946-1949

2. Lijst met verzamelde gegevens over bestuursambtenaren in Nederlands-Indië die 
door oorlogsomstandigheden tijdens de Japanse bezetting om het leven zijn 
gekomen, toegezonden aan de controleur van Poeloe Tjahoe, 1947

3. Bestuursverslagen van het regentschap Semarang (Java) opgesteld door de regent 
en patih van Semarang, resp. R.M.T.S. Tjondronegoro en R. Soekander, met 
handgeschreven aantekeningen, 1949

36 J.J. Bekaar, Inspecteur van Financiën
resp. te Batavia (1906-1907), Malang (1907-1909), Soerabaja (1909-1911)
1896-1939 1 omslag
Door de heer R.E. Pauw in 2014 geschonken aan het Nationaal Archief.
1. Afschrift van het besluit van zijn benoeming tot Surnumerair der directe 

belastingen (1896) en uittreksel uit het geboorteregister 1869, 1902
2. Stukken betreffende zijn benoeming tot Inspecteur van Financiën in Nederlands-

Indië, 1905
3. "Beschouwingen over personeele belasting, inkomsten, verponding, invoerrechten

en accijnzen, zoutmonopolie, comptabiliteit, personeel in Nederlandsch-Indië", 
door J.J. Bekaar, [1906 maart]

4. Extract uit een rapport van de Directeur der Financiën aan de Gouverneur-
Generaal over de nota van Bekaar, 1906 september 29

5. Minuut van de brief van Bekaar aan de minister van Financiën in reactie op het 
rapport van de Directeur der Financiën 1907 juli 19

6. "Rapport over de Indische Financiën", opgesteld door Bekaar, als bijlage B bij een 
ontbrekend rekest, 1906 oktober 21

7. Afschriften van besluiten betreffende zijn benoeming tot Inspecteur van Financiën 
te Malang (1907), resp. Soerabaja (1909) en stukken betreffende zijn 
werkzaamheden, 1907, 1909

8. Stukken betreffende zijn ontslag uit Indische dienst in 1911 en zijn verdere 
loopbaan als Ontvanger der directe belastingen en accijnzen in Nederland, 1911, 
1917, 1923 en 1939

37 P.W.K. Kern, resident van Semarang. Memorie van overgave 1920
1920 1 omslag
Oude readerprints van een microfilm van het ANRI Jakarta
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