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Inventaris van de stukken afkomstig van H.J.G. Hartman <1861-19 •• ), griffier
van de Provinciale Staten, voornamelijk betrekking hebbende op zijn werk voor
de Belgische vluchtelingen tijdens W.O. I
1. Brief betreffende gemaakte kosten voor kleding van gewonde militairen aan mw.
Hartman-Wisse, Middelburg 1915.
2. Briefkaart betreffende werkkrachten, Amsterdam 1915.
3. Brief betreffende verlof, Harderwijk 1916.
4. Toestenming van de commandant te Axel om de grens te bezichtigen, Axel 1916.
~~ ; ~---~'"':)--- ~ \-<... ~cA..-'- K. ~-·cA-.h:a5- 9. Stukken betreffende benefiet en andere voorstellingen en activiteiten voor
en van de Belgische vluchtelingen en <Later) Belgische kolonie.
5. 1914
6. 1915

7. 1916
8. 1917

9. 1918-1919

10. Diploma's en brochure i.v.m. werk voor vluchtelingen, 1918-1919.
11. Distributiekaarten en -bonnen, 1 ·pak.
12-13. Diverse schriftelijke blijken van genegenheid afkomstig van Belgen bij verschillende
gelegenheden voor de fani Lie Hartman, alsmede een bic:Prentje, voorbeelden van correspondentie met Bulgarije en een profetie · <Nostradanus?).
14. Onderscheidingstekens van de 'Berd van orde te Middelburg', 1914.
15. Stukken betreffende het ontslag als griffier van de Provinciale Staten, 1928-1929,
1 omslag. --:;> ~ ~ H--~~ ~,,. h - '6z.g
16. Stukken-betreffende de 'Suid-Afrikaanse Stt..dentendae' in Zeeland, 10 t/m 13 juli 1929.
17. Diverse stukken verband hou:lende met het vertrek van de fanil ie Hartman uit Zeeland, 1931.
18. Correspondentie, krantenartikelen en een stuk in ms.

betreffende een alfabet, 1933-1934.

19. Correspondentie en een stuk in ms. betreffende een kranteartikel over het bezoek van
koningin Enma en koningin Wilhelmina aan Zeeland in 18SV., 1937.

aJ. Diverse, meest gedrukte stukken betreffende de Middelburgse WV, 1932-1939.

