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Ten Geleide

P. Kleintjes (1867-1938)
Philip Kleintjes werd geboren op 26 september 1867 te Tokio. Hij volgde het gymnasium in Rotterdam en studeerde in
Leiden en Berlijn. Hij was ambtenaar in Nederlands-Indië en daarna leraar aan de Nederlands-Indische
Bestuursacademie in 's-Gravenhage.
Kleintjes was lid van de Vereniging voor Volkenbond en Vrede, lektor in Leiden en vanaf 1912 hoogleraar in Groningen.
Vanaf 1921 was hij hoogleraar in volkenrecht koloniaal staatsrecht en administratief recht aan de Universiteit van
Amsterdam. Kleintjes publiceerde over internationaal privaatrecht, Ned.-Indisch staatsrecht, volkenrecht.
Hij stierf op 24 mei 1938 te Amsterdam.
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39.Stukken betreffende het oorlogsrecht. z.j.
40-42.Stukken betreffende Administratieve en Rechterlijke Beslissingen met Register
volgens Kaartsysteem. 1925-1928
Bevat 3 stukken
40.Eerste deel. 1925-1928
41.Tweede deel. 1925-1928
42.Derde deel. 1925-1928
43.Stukken betreffende de Codificatieconferentie in Den Haag. Krantenknipsel. 1930
44.Stukken betreffende de grondwetsherziening. Krantenknipsel en verslag van de
staatscommissie. 1921
45.Stukken betreffende aantekeningen van de staatsinrichting van Nederland
gedurende de periode 1795-1848. z.j.
46.Stukken betreffende de commissie van Advies voor Volkenrechterlijke
Vraagstukken. 1926-1930
47.Stukken betreffende adviezen in rechterlijke zaken. 1914-1920
48.Stukken betreffende de commissie voor Comptabele Examens. 1928-1930
49.Stukken betreffende wetenschappelijke voordrachten over het Katholicisme.
1926-1928
50.Stukken betreffende het staatsrecht. 1919-1921
51.Stukken betreffende knipsels en artikelen over rechtszaken. Met name knipsels ter
nagedachtenis van rechtsgeleerden, o.a. mr. C. van Vollenhoven. 1933
52.Stukken betreffende prospectussen over reizen naar Rome, [Duiblark] en
Zwitserland. 1933
53.Stukken betreffende het prijsrecht. 1914-1915
54.Stukken betreffende een schriftelijke gedachtewisseling en het steno-analytisch
verslag naar aanleiding van de inleiding van "Zijn maatregelen tot gedwongen
verlaging van maatschappelijke productiekosten hier te lande onder de huidige
omstandigheden wenschelijke of noodzakelijk" van (onbekend). 1935
55.Stukken betreffende het Eedvraagstuk. 1910
56.Stukken betreffende de reorganisatie van het juridisch onderwijs. 1912-1938
57.Stukken betreffende de invloed van Baud op het regeringsreglement. 1931
58.Stukken betreffende het boek #Internationaal Recht# door (onbekend). 1914-1925
59.Stukken betreffende het Protectoraatsrecht. 1925-1927
60.Stukken betreffende het Ontwerp-Agrarisch Besluit en Ontwerp Agrarische
Ordonnantie. 1910-1911
61-62.Stukken betreffende het derde eeuwfeest van de Universiteit van Amsterdam. 1932
Bevat 2 stukken
61.Eerste deel. 1932
62.Tweede deel. 1932
63.Stukken betreffende het professoraat van de rechts- en economische faculteit te
Amsterdam. 1935-1936
64-66.Stukken betreffende krantenknipsels en dictaat diverse zaken. z.j.
Bevat 3 stukken
64.Eerste deel. z.j.
65.Tweede deel. z.j.
66.Derde deel. z.j.
67.Stukken betreffende het domeinbeginsel en erfpachtrecht, de scheiding van kerk en
staat en het onderwijs in Nederlands-Indië. 1928-1932
68.Stukken betreffende het binnenlands bestuur van Nederlands-Indië. z.j.
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69.Stukken betreffende de opbiedspolitiek in Nederlands-Indië. z.j.
70.Stukken betreffende tractaten. 1908
71.Stukken betreffende een enquête over het verlenen van ridderorden aan Lohmann.
1910
72.Stukken betreffende het gouverneur-generaalschap. 1909-1910
73.Stukken betreffende de wetgeving en afkondiging. 1909-1910
74.Stukken betreffende de Raad van Indië. z.j.
75.Stukken betreffende de Algemeene Secretarie in Batavia. 1910
76.Stukken betreffende een boekbespreking over #Het Staatsrecht van NederlandsIndië# door (onbekend). 1903
77.Stukken betreffende het Nederlands onderdaanschap. 1908-1909
78.Stukken betreffende grondrechten. 1907
79.Stukken betreffende landschappen. 1909-1924
80.Stukken betreffende justitie in Nederlands-Indië. 1911
81.Stukken betreffende dispensatie voor de heer Raaff. 1911
82.Stukken betreffende landrenten. 1905
83.Stukken betreffende agrarische aangelegenheden in Nederlands-Indië. z.j.
84.Stukken betreffende godsdienst in Nederlands-Indië. 1909-1915
85.Stukken betreffende het onderwijs in Nederlands-Indië. 1910-1915
86.Stukken betreffende grondwetsherzieningen betrekkinghebbende op overzeese
gebiedsdelen. 1921-1923
87.Stukken betreffende defensie in Nederlands-Indië. 1905-1932
88.Stukken betreffende kranteknipsels over diverse zaken. 1915-1924
89.Stukken betreffende de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede. Statuten en de taak
van de Volkenbond. 1932
90.Stukken betreffende instructies voor assistent residenten en wedono's. 1931-1933
91.Stukken betreffende het "Wetboek van Strafrecht en Krijgsrecht". 1922-1924
92.Stukken betreffende internationale rijbewijzen. 1933
93.Stukken betreffende aantekenboekje. z.j.
94.Stukken betreffende het Indisch staatsrecht. 1923-1929
95.Stukken betreffende krantenknipsels en aantekeningen over diverse zaken.
1931-1933
96.Stukken betreffende Nederlands-Indische staatsinstellingen. 1911-1924
97.Stukken betreffende kabinetsrescripten. 1899
98.Stukken betreffende [Desar's]. 1924-1926
99.Stukken betreffende Heerendiensten. 1912-1913
100.Stukken betreffende de opleiding van bestuursambtenaren voor Indië. 1925
101.Stukken betreffende de opheffing van de gouvernementele koffiecultuur. 1912-1914
102.Stukken betreffende het strafrecht. 1910-1926
103.Stukken betreffende knipsels en aantekeningen over diverse zaken in NederlandsIndië. z.j.
104-105.Stukken betreffende kranteknipsels en aantekeningen over diverse zaken. z.j.
Bevat 2 stukken
104.Eerste deel. z.j.
105.Tweede deel. z.j.
106.Stukken betreffende instructies voor assistent-residenten. 1931-1933
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#Koloniaal Tijdschrift#, jrg. 6, no. 6. 1917
107.Brochure #Desa-financiën en nog wat# door C.A. Schnitzler. Overdruk uit het
108.Stukken betreffende het militair strafrecht en krijgsrecht. 1921
109.Stukken betreffende "De hoofdverschillen in werking en bevoegdheid tusschen den
Raad van State en den Raad van Nederlandsch-Indië". 1908
110.Brieven van diverse personen en instanties aan Kleintjes. 1903-1933
111.Stukken betreffende een leidraad voor de vermogensbelasting en
rijksinkomstenbelasting 33. Effectenkoerslijst. 1932
112.Stukken betreffende "Kinabastproducenten vereniging". 1931-1932
113.Stukken betreffende de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede. 1933
114.Stukken betreffende het comité Katholiek Amsterdam. Cursorische voordrachten
1933-1934. 1933
115.Stukken betreffende de politie-eed op Bonaire. 1932
116.Brieven van mr. W.M.A. Weitjens aan Kleintjes. 1931-1932
117.Brieven van de Vereeniging van Volkenbond en Vrede aan Kleintjes. 1932
118.Stukken betreffende Westchester County National Bank. 1931-1932
119.Statuten en huishoudelijk reglement van de Stichting Dr. Schaepmanfonds. 1931
120.Stukken betreffende de faculteit der handelswetenschappen en rechtsgeleerdheid
van Amsterdam. 1932
121.Financiële verslagen uit 1931 van de naamlooze vennootschap cultuur
maatschappij "[Sedop]". 1932-1933
122.Stukken betreffende het Ministerie van Koloniën. Minister J.D. Fransen van de Putte
aan minister van Marine. 1864
123.Lijsten van deelnemende faculteiten/universiteiten aan eeuwfeest van de
Universiteit van Amsterdam. 1925-1933
124.Stukken betreffende "Stuk der nagedachtenis van mr. C. van Vollenhoven",
[bestemd voor plaatsing in #Rechtsgeleerdheid Magazijn#]. 1933
125.Stukken betreffende Instituut Colonial International. 1926
126.Stukken betreffende "Ontwerp-adres aan de Tweede Kamer over de hoger
onderwijswet". 1933
127.Stukken betreffende de inleiding tot het Volkenrecht (I) van (onbekend).
Aantekeningen. z.j.
128.Stukken betreffende oorlogsbestrijding. Brieven van D. Kruyder aan Kleintjes en
anderen. 1932
129.Stukken betreffende de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, o.a. een jaarverslag
over 1931-1932 en rapporten. 1932
130.Stukken betreffende handelingen van de Staten Generaal over het beleid van de
regering in Nederlands-Indië. 1904-1905
131.Rapport #Resumé mensuel des travaux de la société des Nations. Soixante Dixième
session du conseil#. 1933
132.Stukken betreffende de subcommissie [van de Vereeniging voor Volkenbond en
Vrede] tot het opstellen van een rapport omtrent het probleem van sancties door de
Volkenbond. 1931-1932
133.Stukken betreffende speeches en kritieken van (onbekend). 1929-1937
134.Stukken betreffende het artikel "De strijd tegen artikel 177 der Indische
Staatsregeling" van prof.dr. C.C. Berg. [Overdruk uit de #Acta Augustiniana#.] 1931
135-138.Stukken betreffende kranteartikelen, aantekeningen en dergelijke over diverse
zaken. z.j.
Bevat 4 stukken
135.Eerste deel. z.j.
136.Tweede deel. z.j.
137.Derde deel. z.j.
138.Vierde deel. z.j.
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139.Stukken betreffende journalistiek (novellistiek). 1900-1908
140.Stukken betreffende proza, o.a. over de "Vereniging van Letterkundigen".
1905-1911
141.Stukken betreffende een lezing van A.M.J.I. Binnewiertz te Lourdes. 1908
142.Stukken betreffende lezingen van pater Binnewiertz. 1906
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