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PREFACE

A general introduction to the Series 'Irian Jaya Source Materials' (IJSM) is presented in
the first volume of the Series1. That volume deals with the administrative history of
former Netherlands New Guinea, particularly with the Memories van Overgave (MvO =
'Memoranda of Conveyance'/Handing-over Reports2) and their importance for the Irian
Jaya studies. The same volume further includes:
- a geographico-chronological list of the MvO,
- an alphabetical list of authors,
- figures showing the names and composition of the Afdelingen (Divisions) in
Netherlands New Guinea in the late thirties, mid-forties and mid-fifties,
- maps showing the boundaries of the Afdelingen (Divisions) and Onderafdelingen
(Subdivisions) in the late fifties,
- a list of instructions for writing a Memorandum concerning outlying districts3.
As information on the aim and contents of the IJSM is presented in the introductory
volume, we shall confine ourselves to some editorial notes on firstly the reproduction of
the Memoranda in general, and secondly the production of this volume.
Generally, the 'original'4 text, including differences in orthographical rules, is
maintained. However, as far as numbering system and the lay-out are concerned some
adaptions have been made:
- blank lines have been left out if redundant,
- marginal notes (if any) are reproduced as footnotes,
- individual tables of contents (if any) have been replaced by one general table of
contents,
- the presentation of headings of chapters, sub-chapters and sections (if any) has been
standardized5.
Next, as the memoranda have not been indexed, a general index will be added to each
Series A volume. For the making of this index another two adaptations have been made:
- incidental spelling mistakes have been corrected - in italics (variety in the spelling of
geographical names is maintained),
- the original page numbering of the MvO has been replaced by a consecutive
numbering per IJSM volume.

1

2
3

4

5

Miedema, J. and W.A.L. Stokhof, eds, Irian Jaya Source Materials, No. I, Introduction, Leiden/Jakarta:
DSALCUL/IRIS, 1990.
Memoranda on the state of affairs written by parting officials for the benefit of their successors.
The list concerned refers to instructions dated 1940. In the second IJSM volume we therefore have added
a pre-1940 scheme according to which the Pre-World War II MvO had to be written (see also next page,
note 1).
Often the available MvO is a typed transcript-version, reproduced in the fifties under the auspices of the
KBZ (Kantoor voor Bevolkingszaken = Bureau for Native Affairs, Hollandia).
All the headings are printed in italics. The headings of chapters (I, II, III etc.) and sub-chapters or
sections (a, b, c etc.) are preceded by 2 blank lines and 1 blank line, respectively, and are followed by 1
blank line.

X

The present volume contains all the MvO of the Afdeling (Division) South New Guinea.
In addition, it contains a report which is stored in the Algemeen Rijksarchief (ARA;
General State Archives) in The Hague, The Netherlands, as a supplement of the
memorandum MMK no. 411. As this report contains also valuable information about the
early administrative concern with the Gewest or Afdeling South New Guinea, it is
included in this volume as an Appendix. Also, as this series A volume has been preceded
by the publication of the memoranda of the Afdeling North New Guinea (1 volume) and
the Afdeling West New Guinea (2 volumes), this volume contains the final
afdelingsmemoranda.
Furthermore, it should be noted that this volume contains the first two (known)
memoranda of former Netherlands New Guinea. As they predate the first list of instructions for writing a memorandum concerning outlying districts, which dates from 19121,
they lack the usual (sub)chapters and sections.
Also, as most of the Pre-World War II memoranda have only been preserved as
transcripts, this is probably one reason why some MvO show a. differences in spelling,
b. differences between 'cover titles' and 'first page titles', and c. occasional lacks in the
numbering system. Therefore, it should be noted that missing numbers, like missing
letters, have been reproduced in italics between square brackets.2 Other, individual,
characteristics of the memoranda are dealt with in editorial notes within the respective
sections of this volume.

1

2

This list is titled 'Circulaire Gouvernements Secretaris No. 2325, Buitenzorg, den 22sten October 1912.
Bijblad op het Staatsblad van Nederlands-Indië. Deel XLVII. No. 7737a'.
NB: Redundant letters or parts of sentences have also been reproduced between square brackets, but not
in italics, whilst incidental spelling mistakes have been corrected in italics only. The corrections
concerned are not marked in the general table of contents.
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1. KROESEN, J.A., MEMORIE VAN OVERGAVE VAN HET BESTUUR OVER
HET GEWEST ZUID NIEUW-GUINEA, MERAUKE 1906 [MMK 410]

Velerhande overwegingen, en niet het minst die om internationale quaesties te voorkomen, hebben er het opperbestuur toe geleid de zuidkust van Nederlandsch Nieuw
Guinea onder geregeld bestuur te brengen. Met het oog op den verren afstand tusschen die kust en de hoofdplaats Ternate, zou die bestuursvestiging, waartoe, op
grond van het in October-December 1900 door steller gehouden onderzoek, de oevers
van de Merauke-rivier geacht werden eene geschikte gelegenheid aan te bieden, van
de residentie Ternate afgescheiden en aan het gezag van den Sulthan van Tidore moeten worden onttrokken, terwijl het hoofd van het bestuur direct onder den GouverneurGeneraal zou dienen te staan.
Reeds bij Gouvernements Besluit 18 Juni 1901 No 25 /Staatsblad 1901 No 239 /
werd de afdeeling West- en Zuid Nieuw Guinea tijdelijk gesplitst in de afdeelingen
West Nieuw Guinea en Zuid Nieuw Guinea, de laatste onder een Assistent-Resident,
en omvattende het Kustgebied van Kaap Steenboom tot aan de monding van de Bensbach-rivier en omliggende eilanden. Voorts werden bij Gouvernements Besluit 15
November 1901 No 55, eveneens op tijdelijken voet, de noodige fondsen en personeel
- waaronder een Korps gewapende politiedienaren - voor de nieuwe vestiging toegestaan en bepaald dat de Assistent-Resident zou zijn gevestigd te Merauke. Inmiddels
was met den Sulthan van Tidore op 7 October 1901 een suppletoir contract gesloten
/goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouvernements Besluit 23 November 1901 No 26/,
waarbij het gebied der tijdelijke afdeeling Zuid Nieuw Guinea onder ons rechtstreeksch bestuur werd gesteld, waarna dat gebied, bij ordonnantie van 20 Januari
1902 /Staatsblad No 63/, verheven werd tot een zelfstandig gewest, onder het bestuur
van een Assistent-Resident. Ten slotte werd bij Gouvernements Besluit 2 Januari 1902
No 26 machtiging verleend om te Merauke een tijdelijke militaire bezetting te legeren
van 4 Officieren en 160 man, benevens het noodige administratief en geneeskundig
personeel.
Met de werkzaamheden voor onze vestiging te Merauke werd, nadat het Civiel
personeel en de bezetting met materialen met gehuurde stoomschepen van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij aldaar waren aangekomen, den 13den Februari 1902
aan aanvang gemaakt. De inboorlingen toonden zich aanvankelijk goedgezind, maar
reeds na enkele dagen werden zij hoe langer hoe opdringender en driester. Zij stalen
alles wat zij machtig konden worden; ook de boeien voor de betonning trachtten zij
herhaaldelijk weg te halen hetgeen hen nochtans enkele malen gelukte. Ieder die zich
heimelijk buiten den bewakingskring had begeven, werd vermoord; de lijken werden
zonder kleederen en onthoofd teruggevonden. De tegen de schuldige negorijen afgezonden militairen konden niet veel uitrichten, daar de woningen steeds verlaten
bleken.
Op het laatst van Februari 1902 was veiligheidshalve voor de inboorlingen een
verboden kring vastgesteld, hetgeen niet wegnam dat daarna in den nacht eene talrijke
bende inboorlingen uit verschillende negorijen uit de omstreken van Merauke een

