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Collectie Hendrik Theodorus Chabot (1910-1970), betreffende adatrecht en antropologie, in het

bijzonder vanZuid-Celebes, alsmede zijnwerk,zaamheden voor het lnstitute of Social Studies.

Schenking van B. Chabot, J. Chabot en R. Chabot. 1,6 meter

N.B. Zie ook D Or.432, KlTlV-inventaris 66, voor de collectie Chabot, 'Oosterse
handschriften'.

INHOUD

I Onderzoeksmedewerker van Prof.Dr. J.P.B. de Josselin de Jong in Buru, Wetan (Babar

eilanden) en Moa, 1932-1934.
II Buitengewoon substituut griffier bij de Landraad te Makassar en Pangkadjene, 1936-

1942.
ilI Lector adatrecht en sociale antropologie aan de Universiteit van Indonesië te Djakarta,

1947-t951.
a. algemeen.
b. proefschrift: Verwantschap, stand en sexe in Zuíd-Celebes.

ry Hoogleraar in de sociale antropologie aan de Universiteit van Indonesië te Djakarta en

Makassar, l95l-1953.
V Hoogleraar spciale antropologie aan het Institute of Social Studies te 's-Gravenhage,

1954-1970.
a. algemeen.
b. follow-up WOTRO-onderzoek in Zuid-Celebes, 1969.

VI Correspondentie over de nalatenschap van H.Th. Chabot, 1972-1985.
VII Stukken van H.Th. Chabot in andere archiefcollecties.

N.B. De stukken van F{ I 189 zijn vervallen en geihtegreerd in deze collectie.

I Ondemoeksmedewerker van prof. Dr. J.P.B. de Josselin de Jong in Buru, Wetan

@abar eilanden) en Moa, 1932-1934

I Antropologische gegevens Weten (Babar archipel). 1933. Doorslag. I stuk.

II Buitengewoon substituut griffier bij de Landraad te Makassar en Pangkadjane,
1936-1942

Brief van Th.A. Fruin, directeur van het Volkscredietwezen, aan het Bestuur van de

Volkscredietbank te Djokjakarta alsmede een nota van de waarnemend translateur
Soedjono Tirtokoesoemo over de woekerverordening van de Rijksbestuurder te

Djokjakarta . 1926. Aßchriften. 2 stukken.
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3 Ontwerp voor een credietverbandregeling voor het Sultanaat Djokjakarta; met een



{

4

tweetal toelichtingen en een aanbiedingsbrief van Th.A.Fruin, directeur van het
Volkscredietwezen. 1928. 4 stukken.

Circulaire van H. ten Oever, hoofcl van de Dienst van het Boschwezen, over het Advies
van de Agrarische Commissie; met een nota van J.H. Kalma, hoofcl van de administratie
van de Dienst van het Boschwezen, over een nieuw bosreglement. l93l -1932. Stencils,
3 stukken.

Tekst van een voordracht van een anonieme auteur getiteld'De dienstuitoefening van het
Boschwezen en den strijd om de domeinverklaring'. 119321.1 stuk.

Redevoering voor een conferentie van taalambtenaren getiteld 'Gezinsrelaties en
huwelijken' . 1939. Klad en doorslag. 2 stukken.

Brief van Chabot aan T.A. de Rijk, controleur, betreffende de dorpsrechtspraak in de
adatgemeenschap Borongloë; met bijlage. 1939-1940. Doorslagen. 2 stukken.

Concept-artikel getiteld 'Over de Makassaarsche samenleving en een erfrechtelijke
kwestie kwestie'. Doorslag. I stuk.

N.B. Zie: Tijdschrifi voor Indísche Taal-, Land- en Volkenkunde, (1940) LXXX,
afl. 3, 325-337.

9 Aantekeningen betreffende het Adat Procesrecht. 1940. Klad. 4 stukken.

Concept-artikelen betreffende het huwelijk in Zuid-Celebes. C19403. Klad. 5 stukken.
N.B. lHuwelijksbeletselen.

2 Huwelijksbeletselen volgens de Mohammedaansche Wet.
3 Het polygame huwelijk.
4 Het vluchthuwelijk (silariang).
5.De doodverklaring.

Enige opmerkingen van Chabot naar aanleiding van het artikel van F.D. Holleman over
'De rechtspositie van de Inheemsche vrouw en hare ontwikkeling in Nederlandsch-Indië',
in; Koloniaal Tijdschrifi,30 (1941), 50-80, 172-214. U9411 Doorslag. I stuk.

12 Concept-artikelen over Zuid-Celebes. I1940-l94ll. l0 stukken
N.B. 1 Grootgrondbezit(inleiding).

2 Grootgrondbezit (samenvatting).
3 Loonen.
4 Arbeidsloonen (korte samenvatting).
5 Zoutpannen (pattjelaang).
6 De eed.

7 Een spaarovereenkomst.
8 Ambtsvelden.
9 Namen.
l0 Kort historisch overzicht van Zuid-Celebes.
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l3 Ontwerp-nota getiteld'lnlandsche corporaties', voornamelijk betreffende de stad
Makassar. [1941]. I stuk.

t4 Verslag van werkzaamheden van de ambtenaar ter beschikking van de voorzitter van de

Landraden Makassar c.a., tweede en derde kwartaal 1941.2 stukken.

15 Briefwisseling met Prof. R. Soepomo te Batavia over adatrechtonderzoek in Zuid-
Celebes, 194l-1942. Doorslagen. 9 stukken.

t6 Indonesischtalige notitie over de regeling inzake de islam te Makassar.1942. Doorslag.
I stuk.

III Lector adatrecht en sociale antropologie aan de Universiteit van Indonesië,
Djakarta, 1947-l9íl.
a. Algemeen

l7 Indonesischtalig formulier vanwege het Japans bestuur ter registratie van contracten tot
huur en verhuur van land. 1945. Doorslag. 1 stuk.

l8-20 Aantekeningen voor colleges over de islam,.[ 946-19493. Klad. 3 delen.

2l Indonesischtalig formulier voor de registratie van vonnissen voor de adatrechtbank van
Gowa. ll947l. Gedrukt. I stuk.

Makassaars- en Indonesischtalige vergunning voor het vervoer van vee. U9471. Gedrukt.
I stuk.

Verslagen van J.H. de Haan, opperhoutvester der Landinrichting te Buitenzotg,vanzijn
dienstreizen naar Timor, Bali en Zuid-Celebes, Flores, Makassar en Bone, 1947-1949.
Stencils. 5 stukken.

Bevolkingscijfers van het dorp Bontoramba, 1944-1946,1948. I stuk.

Brief van J.C. Engelen, K.N.O.-arts, aan Chabot over een onderzoek naar

waarnemingsdoofheid/zenuwdoofheid bij patiënten. 1948. 1 stuk.

Statuten van'Sjarikat Tionghoa Islam Indonesia', Verbond van islamitische Chinezen in
Indonesië, te Makassar; met visitekaartje. 1948. Gedrukt. 2 stukken.

N. B. Bijbehorende pasfoto van Tjia Gaan Liem is overgebracht naar de

fotocollectie van het KITLV.

27 Concept-artikelen over het adatrecht, 1947-1948. Klad. 4 stukken.

N. B. I Adatrechtpolitiek. Argumenten van Van Vollenhoven tegen invoering van
Westersch Recht.
2 Adatrecht.
3 Adat-law. (Vertaling van Adatrecht).

22

23

24

25

26

J



42

4 Adatrecht. Heroriëntering 1948.

28-39 Aantekeningen betreffende antropologisch onderzoek in Zuid-Celebes, 01947-19493
Klad. l2 delen.

40 Brieven van M.E. Muller over de zaak Nadjamoeddin, met krantenknipsels, 1948-1949
2 stukken en 6 knipsels.

N. B. Zie artikel van H.Th. Chabot: 'Achtergronden van het proces Nadja-
Moeddin' in Kritiek en Opbouvv. (1949) l:3-4.

4t Indonesisch en Nederlandstalige ontwerptekst van hoofclstuk VII en VIII van de

Grondwet van de Staat Oost-Indonesië getiteld'Van de godsdienst'en'Van het

onderwijs'; met toelichting. Circa 1948. Stencils. 5 stukken.

Brief van J.A. Fokket secretaris van de Universitaire Studiecommissie voor de

Leraarsopleiding in Indonesië, aan Chabot betreffende een ontwerp-examenreglement en

een examenprogramma voor de M.0.-opleiding Bahasa Indonesia; met bijlagen.1949.5
stukken.

Eindrapport van de Universitaire Studiecommissie voor de Leraarsopleiding in
Indonesië. U9491. Stencil. I stuk.

Lijst getiteld'Overzicht geschiedenis Ethnographie van den Archipel'. [949]. Stencil. I
stuk.

Indonesisch- en Nederlandstalige concept overdrachtsverordening van de zelfbesturende
landschappen in Zuid-Celebes. 1949. Stencil, I stuk.

lndonesisch- en Nederlandstalig reglement voor de benoeming van hoofclen van
plaatselijk bestuur in het landschap Gowa en de daerah Sulawesi Selatan; met bijlagen
en aanbiedingsbrief. 1949-1950. Doorslag en stencils. 14 stukken.

Indonesischtalige bekendmaking van de kieswet en nadere regelingen van de Staat Oost-
Indonesië. 1949. Gedrukt. I stuk.

Indonesischtalige kennisgeving met de namen van de twee kiesmannen voor de desa

Bontoramba in het district Borongloë-Gowa; met de kiezerslijst van het betreffende
dorp. 1949. Gedrukt en stencil. 2 stukken.

Indonesischtalige statuten van de partij Masjumi, afcleling Makassar. 1949. Stencil. I
stuk.

Brief van Chabot aan [...] de Boer inzake het adatrecht met betrekking tot
grondverpanding. 1949. Concept. I stuk.

Rapport van een reis naar Zuid-Celebes als ambtenaar van het lnstituut voor Taal en

Cultuuronderzoek van de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit van
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53

54

52

55

56

57

58

Indonesië (ITCO), juni-juli 1949. Stencil. I stuk.

Tekst van hoofdstuk VIil [van de Grondwet van de Staat Oost-Indonesië] genaamd'Van
het Onderwijs'en een toelichting hierop van S.D. Emanuels, namens de Revisie
Commissie; met een aanbiedingsbrief van S.D. Emanuels aan Chr. R.S. Somoukil,
voorzitter van de grondwetscommissie te Makassar. 1949. Stencils. 3 stukken.

Samenvatting van vergaderingen van de Grondwetscommissie van de Staat Oost-
Indonesië, maart en april1949; met een wijzigingsblad op de ontwerp-notulen van de

vergadering van de Grondwetscommissie. 1949. Stencils.4 stukken.

Statuten, huishoudelijk reglement en een urgentie-programma van de Lembaga
Indonesia Sulawesi Selatan te Makassar.1949. Stencils. 3 stukken.

Concept-artikel getiteld'Suibide in Makassar'. Circa 1949. Klad. I stuk.
N.B. Niet gepubliceerd.

Vragenlijst [van R. Kennedy] bestemd voor veldonderzoek naar dorpssamenlevingen.

[l949]. Stencil. I stuk.

Concept-artikel getiteld'Rijst in Zuid-Celebes'. 1949. Concept. I stuk.
N.B. Zie: Kritiek en Opboø,v.6 (1949) no. 18:1-2.

Boekbesprekingen van R. van Dijk: Samenleving en adat-rechtsvorming, J. Kenning:
Verwantschapsrecht en volksordening, huwelijksrecht en erfrecht in het Koeria-gebied
in Tapanoeli en J . Prins: Adat en islamitische plíchtenleer in Indonesië. 1949 . Doorslag
I stuk.

N. B. Zie: Tijdschrifi van het Recht. (1949)2:127-133.

Boekbespreking van Adatlaw in Indonesia van B. ter Haar. 1949. Doorslag. I stuk.
N.B. Zie: Tijdschrifi van het Recht. (1949) 3:165-166.

Studie'Het begrip "culture" in de Amerikaanse ethnologie'van H.J. Heeren. Í19491
Doorslag. 1 stuk.

N.B. Niet gepubliceerd.

Lezing getiteld'Mijn werk in de stad Makassar'gehouden voor de Rotary Club te
Makassar. Circa 1950. Klad. I stuk.

62-63 Aantekeningen van een bevolkingsonderzoek in Sawang. [950]. Klad. 2 delen.

64 Brief aan de Directie van het lnstituut voor Taal- en Cultuuronderzoek (ITCO) te
Djakarta inzake een te verrichten onderzoek naar de structuur van de stad Makassar
1950. Doorslag. I stuk.

59

60
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65 Demografische gegevens van Makassar, 1915-1916,1949-1950. 5 stukken.



66

67

68

69

70

7l

72

Veldaantekeningen over bevolkingssamenstelling, levensonderhoud enz. in kampong
Lajang te Makassar. fiuni 1950]. Klad. I deel.

Bevolkingsregister van verschillende kampongs te Makassar. Juli-november 1950. 1

stuk.

Indonesischtalige brief van het hoofd van de Centrale Kadastrale Dienst in Djakarta aan

het hoofd van het Kadaster in Makassar betreffende het verlenen van inzage in
kadastrale stukken aan H.Th. Chabot in verband met zijn sociologisch onderzoek. 1950.

Aßchrift. I stuk.

Statistisch overzicht van rechtszaken behandeld door de Pengadilan Swapradja, adat
rechtbanken, in Zuid-Sulawesi, 1948-1949.1950. Afschrift. I stuk.

Statistisch overzicht van huwelijken, echtscheidingen en verzoeningen, behandeld door
islamitische rechters in de districten van de stad Makassar over het jaar 1949.1950. I
stuk.

Ledenlijst van het begrafenisfonds 'Perkuburan Banda', Makassar. 1950. 2 stukken.

Statistische aantekeningen van een demografisch onderzoek in Makassar. [950]. Klad
6 stukken.

73-76 Aantekeningen betreffende een onderzoek naar de Bandjarezen in Makassar. [950]
Klad.4 delen.

77-78 Aantekeningen betreffende een onderzoek naar de Bataks in Makassar. [1950]. Klad.2
delen.

Adreslijst van politieke organisaties en partijen in de stad Makassar opgesteld door I.
Mannambai lbrahim. 1950. Doorslag. I stuk.

Adreslijsten van abonnees op de krarú Pedoman Ra'jat. [950]. 2 stukken.

Adreslijst van warga negara's, Nederlanders en Indonesiërs met vermelding van hun

werkkring. [1950]. I stuk.

Indonesischtalige aantekeningen betreffende grondbezit, de moskee, de pasar en de

verkoop van huizen in de kampong Lajang te Makassar . 1948, 1950-1951. 5 stukken.

Ledenlijsten van voetbalverenigingen te Makassar: Excelsior, Jong Ambon, M.O.S.,
VIOS, Gowa en Persis. 1950-1951. 6 stukken.

Lijsten van gemeente- en particuliere scholen en cursussen te Makassar. 1950-1951.3
stukken.

79

80

8l

82

83

84

85 Naamlijsten van bewoners ingedeeld in stadswijken (18 t/m36) en een lijst van
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97

98

99

86

misdrijven. [ 950-l95 I]. 2 stukken.

Indonesischtalige voorlopige statuten van de vrouwenverenigingen Kebangunan Wanita
Sulawesi Selatan en Kebangunan Wanita Latimodjong en een overzicht van diverse
vrouwenverenigingen te Makassar, alsmede een programma van de Konperensi Wanita
Propinsi Sulawesi I te Makassar. I 950- 195 I . Stencils, gedrukt. 4 stukken.

87-88 Aantekeningen betreffende bevolkingsonderzoek Buton. C195019511. Klad, stencils. 2
delen en 3 stukken.

N.B. In no. 87 Indonesischtalige statuten, huishoudelijk reglement en ledenlijst
van de Persatuan Sultanaat Buton, een vereniging van Butonnese migranten te
Makassar. 1947.

b. Proefschriftz Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes

89-96 Aantekeningen betreffende antropologisch en sociologisch onderzoek in Zuid-Celebes
bestemd voor proefschrift. U9471. Klad. 8 delen.

Concept-hoofclstukken van Chabots proefschrift. [950]. Doorslagen. 9 stukken.

Aantekeningen over de parappo, een onderdeel van een offerceremonie in Zuid-Celebes,

ll950l, klad. I stuk.
N. B. Zie: Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes:63-64.

Brief, in het Indonesisch en Nederlands, van G.J. Held en C. Hooykaas namens het
Instituut voor Taal- en Cultuuronderzoek aan de voorzitter van de Universiteit van
Indonesië te Djakarta, met het verzoek om tot publicatie over te gaan van Chabots
proefschrift. Djakarta, 1950. Doorslagen. 2 stukken.

100 Promotieverzoek van Chabot gericht aan de waarnemend decaan van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid en Maatschappijwetenschappen te Djakarta. 1950. I stuk.

l0l Rede van G.J. Held op de promotie van Chabot te Djakarta. 1950. I stuk.

t02 Brief van T. Cense waarin hij Chabot geluk wenst met zijn verworven doctoraat. 1950. I
stuk.

103 Brief van C.Tj. Bertling, directeur afcleling Culturele en Physische Anthropologie van de

Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut te Amsterdam, waarin hij Chabot feliciteert
met zijn promotie en commentaar geeft op het proefschrift. Amsterdam. 195 1. I stuk.

104 Aantekeningen en opmerkingen m.b.t. Chabots proefschrift, [1951]. 5 stukken.

105 Recensies van Chabots proefschrift. l95l-1952.20 stukken.

Moogleraar in de sociale anthropologie aan de Universiteit van Indonesië te
Djakarta en Makassar, 1951-1953

7



106 Fragment van een Indonesischtalige tekst over het oude fort van Gowa met het
levensverhaal van Sjeh Jusuf. Circa 1950. I stuk.

107 Verhaal getiteld 'Het heldendicht der roodwitten' geschreven en vertaald door Hamzah
Daeng Tompo, Gelarang van Barongloä. !9511. Klad. I stuk.

108 Indonesischtalig reglement voor een declamatiewedstrijd van gedichten voor Radio
Republik Indonesia te Makassar, georganiseerd door de Jajasan Pusat Kebudajaan
Indonesiate Makassar. 1951. Stencil. I stuk.

109 Serie lezingen gehouden voor Radio Republik lndonesia, januari-september 1951, klad;
met twee brieven van H.H. Knap, afcleling Gesproken Woord van Radio Republik.
Indonesia te Djakarta; met een kladschema. I 95 1 . 13 stukken.
N. B. Indonesië als deel van Zuid-Oost Azië.

Chinese invloed op Zuid-Oost Azië.

[Strijd tussen oude en nieuwe elementen.]
Codificatie van de rechtspraak.
Rassenvraagstukken van deze tijd.
Rassen, kenmerken en vergelijkbaarheid.
De grote stad, een smeltkroes der volken.
Idem. Cultuurverandering: een keuzeprobleem.
Idem. Cultuurverandering: traditie-gerichte (dorp) versus'innerlijk'(stad)
gerichte karakfersoorten.
Idem. (Slot).

I 10 Reisverslag naar Makassar als ambtenaar van het ITCO, december I 95O-januari 1 95 I
Stencil. I stuk.

I I I Verslag van een tournee naar Makassar als ambtenaar van het [TCO, juni-juli 1951.
Doorslag. I stuk.

ll2 Veldaantekeningen vanZuid-Celebes, ffuni l95ll. Klad.2 delen.

113 Indonesischtalige brieven van E. Allard, secretaresse van de Lembaga Penjelidikan
Bahasa dan Kebudajaan, over de positieverbetering van de ambtenaar Abdul Rachim;
met bijlagen. l95l . Doorslagen en klad. 4 stukken.

ll4 Brief van A. Vunderink van Drukkerij Makassar N.V. aan Chabot over het niet plaatsen

vanzijn artikel in verband met militaire censuur. Makassar, oktober 1951. 1 stuk.

115 Verzoekschrift in het Nederlands en in het lndonesisch van H.Th. Chabot namens de

Universiteit van Indonesië te Djakarta om medewerking te verlenen bij een te verrichten
sociologisch onderzoek in bepaalde straten van Makassar. 1951. Doorslag.2 stukken.

I l6 Adreslijst van inwoners te Makassar, ingedeeld in wijken genummerd 20 tlm 35. [951].
Klad. I stuk.



122

ll7 Ledenlijst van de Partai Sosialis lndonesia, afcleling Makassar. 1951. 1 stuk.

118 Brieven van As. Balman van de Vakvereeniging Jajasan Kopra, waarin informatie wordt
verstrekt over zijn organisatiesmet ledenlijst. 1951. 3 stukken.

n9 Indonesischtalige verklaring van majoor Saleh Lahade van het gamizoen te Makassar
waarin hij aan Chabot toestemming verleent voor het vervaardigen van een foto van de

resten van de oude poort van Bontoala. 1931. I stuk.

120 Indonesischtalige brief van G.J. Wolhoft assistent-resident ter beschikking, tevens
directeur van de Hogere Middelbare Bestuursschool te Makassar, over de betaling van
inkomstenbelasting. I 950- I 95 I . Afschriften. 2 stukken.

t2t Indonesischtalig besluit Van de gouverneur van Sulawesi over de verkiezing, benoeming
en het ontslag van hoofclen van plaatselijk bestuur; met bijlagen. 1951. Afschriften.
3 stukken.

Tekst van een college getiteld'Sociologie'van R.F. Beerling, buitengewoon hoogleraar
aan de Economische Faculteit van Djakarta. 1950-1951. Stencil. I stuk.

N.B. Afkomstig van Kao Liong Beng te Makassar. 1952.

123-138 Aantekeningen voor een onderzoek naar de verschillende bevolkingsgroepen in
Makassar. 01951-19521. Klad. 16 delen.

t39 Beschrijving van de stad Makassar, bestuurlijk, demografisch, klimatologisch,
planologisch, stedebouwkundig, enz.; met bevolkingscij fers over 1920-1947 . [ 1 95 I -
19521. I deel.

140-144 Aantekeningen van een bevolkingsonderzoek te Sawang, Siau en Sangihe. [95]-
19521. Klad. 5 delen en I stuk.

N. B. In no.l44 aantekeningen overgenomen van G.J. Held (blz. 1-10).

145-148 Aantekeningen van een bevolkingsonderzoek in Bandjarmasin en Ulu Siau. [951-
19521. Klad.4 delen.

Aantekeningen en lijsten voor colleges. 1952. Doorslag, stencil en klad. 8 stukken.
N. B. Sociologisch-Anthropologische boekenlij st van Nederlandsch-Indië.
Volkenkunde van Nederlandsch-Indië.
Cultuurkunde.
Over contacten tussen Europeanen en Indonesiërs.
Het gezin.
Minderheden.
Rassen.

149

150 Onderzoeksrapport en een enquêteformulier van W. Mourik over'De sociale positie van
de Nederlandse blijversgemeenschap te Makassar'. 1952.2 stukken.

9



N. B. Het enquêteformulier werd in overleg met Chabot samengesteld in verband
met zijn sociografisch onderzoek van de niet-Europese Makassaarse
samenleving.

151 Inaugurele rede getiteld'Aspecten van het proces van cultuurverandering'uitgesproken
voor de Universiteit van Indonesië te Makassar. 1952. Klad. I stuk.

152 Indonesischtalige uitnodiging van Prof. Djokosoetono, voorzitter van de Faculteit
Rechtsgeleerdheid en Maatschappijwetenschappen te Makassar, voor het bijwonen van
de inaugurele rede van Chabot als hoogleraar in de sociologie en cultuur van Indonesië
op I I oktober 1952. Gedrukt. I stuk.

153 Naamlijst 'Studen Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masjarakat Makassar'.ll952f.
Doorslag. I stuk.

t54 Bijlage waarin Chabot als lid van de Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masjarakat di
Makasssar vraågt om een luchtfoto van de stad Makassar. [952]. Doorslag. I stuk.

155 Voordracht over de stads-Makassaren. ll952l. Klad. 1 stuk.

156 Verslag van de bijeenkomst handelende over de registratie van warga negara turunan
bangsaasingte Makassar. 1952. 1 stuk.

157 Indonesischtalige circulaire van de Voorlichtingsdienst, aftleling Makassar, betreffende een
sociologisch onderzoek in kampong Pisang Selatan door studenten van de Hogere Middel-
barté- Bestuunschool te Makassar alsmede een beknopt rapport van Abdoer Rahim van het
Kantor Penjelidikan Bahasa dan Kebudajaan. 1952.3 stukken.

N. B. Met een plattegrond van Pisang Selatan.

159 Indonesischtalig reglement voor een tekenwedstrijd van leerlingen van scholen in de
provincie Celebes georganiseerd door de Jajasan Pusat Kebudajaan Indonesia Timur te
Makassar. Í19521. Stencil. I stuk.

159 Indonesischtalige uitnodiging van R. Soerjodokro, voorzitter van het Hooggerechtshofte
Makassar, aan Chabot voor het bijwonen van de bijeenkomst voor ophefling van de
zelfbesturende- en adatrechtbanken in Sulawesi. 1952. Stencil. I stuk.

160 lndonesischtalige samenvatting van de wajang koelit voorstelling getiteld 'Tugu
Wasesa'o georganiseerd door Radio Republik Indonesia en gehouden in het presidentieel
paleis te Djakarta. 1952. Stencil. I stuk.

161 Tabel met opgaven van armlastigen, verwa¿trloosde kinderen, en wezen in tehuizen te
Makassar. 1952. I stuk.

Indonesischtalige formulieren voor het aanvragen van reisvergunningen aan het plaatselijk
bestuur en de politie . 1952. Stencils. 5 stukken.

162
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163 Brief aan de decaan van de Faculteit Hukum dan llmu Masjarakat te Djakarta betreffende

een reisopdracht naar Ulu Siau, Sangihe archipel, Noord-Celebes. 1952. Concept. I stuk.

164 Boekbespreking van N.J.C. Oeise: Badujs en Moslims in Lebak Parahiang.1952. Klad. I
stuk.

N.B. Onbekend waar gepubliceerd.

165 Verslag van een dienstreis naar het eiland Siau van de Sangihe en Talaud-groep,

december 1952-januari 1953. Doorslag. I stuk.

t66 Brief aan de decaan van de Faculteit Hukum dan Pengetahuan Masjarakat te Djakarta
betreffende een reisopdracht naar Bandjarmasin. 1953. Doorslag. 1 stuk.

t67 Lijst van Makassaarse en Boeginese parlementsleden, inclusief gewezen leden in [950]
1953. I stuk.

r68 Lijst van kampong- en districtshoofden en lijst met het inwonertal per kampong te

Makassar. 1953. Aßchriften. 2 stukken.

169-175 Aantekeningen van veldwerk te Kota Raden bij Amuntai; met Maleistalige verhalen uit
Zuidoost-Borneo. 1953. Klad. 7 delen.

176 Verslag van een dienstreis naar Zuid-Kalimantan, juni-juli 1953. Doorslag. I stuk.

177 Concept-artikel getiteld'Zuid-Celebes', bestemd voor de Nieuwsgier. 1953. Klad. I stuk.

V Hoogleraar in de sociale antropologie aan het Institute of Social Studies te 's
Gravenhage,1954-1970
a. Algemeen.

Boekbespreking getiteld 'Life in a New Guinea village', ontvangen door Chabot. 1954

Klad. 1 stuk.
N. B. Het betreft hier vermoedelijk een bespreking van Transþrmation scene. The

changing culture of a New Guineq village door H. lan Hogbin. Londen, 195 I . De

recensent is onbekend. Onderwerp is het dorp Busama aan de Huon Golf in het

noordoosten van Papua New Guinea.

178

179

180

Circulaire van de Stichting Vertegenwoordiging in Indonesië van de Nederlandse

Industrie aan belanghebbenden over'De huidige situatie in Zuid-Celebes'; met een

bijlage. 1954. Stencils. 2 stukken.

Concept-artikel'Jonge vrouwen in conflict'. 1955. Klad. I stuk.
N. B. Zie: Indonesië 9 (1955), 40-47 .

Boekbespreking van J.C. van Leur: Indonesian Trade and Society en van B. Schrieke:
Indonesian Sociological Studies.l955. Klad. I stuk.

N. B. Zie: The British Journal of Sociology.T(1956), p.253-258.
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182 'ln memoriam G.J. Held (1906-1955)', rede van Chabot. 1955. Klad. I stuk.
N. B. Een foto van G.J. Held is overgebracht naar de fotocollectie van het
KITLV.

183 Tekst van een werkverslag getiteld'Over Japan'. 1955. Klad. 1 stuk.

184 Tekst getiteld'Oratio pro dames; een poging tot een positieve reactie'. 1955. Stencil. 1

stuk.

185 Stukken betreffende een seminar'Methodologie van het recht';'Inleidende opmerkingen
bij methodologie van het recht'; 'In discussing the methodology of law it is appropriate
to have some points in mind'. 1955. Klad. 3 stukken.

186 Tekst van een voordracht getiteld'The rale of the judge in a changing society. Case:
Nigeria'. [955]. Klad. I stuk.

187 Tekst getiteld'The future of customary law' voor het Symposium on the Future of
Customary Law in Africa. 1955. Stencil. I stuk.

188 Discussiepunten voor een seminar getiteld 'About law' alsmede de tekst 'Some marginnal
notes on the concept of law'. 1955. Stencils. 3 stukken.

189 Tekst getiteld'Arbeid in het Arabië van Aramco' 1955. Stencil. I stuk.

190 Tekst getiteld'Labour and society'. 1955. Stencil. I stuk.

191 Concept-artikel van A. Arthur Schiller getiteld'Labor law and legislation in the
Netherlands Indies'. Circa 1945. I stuk.

N.B. Zie: Far Eastern quarterly, februari 1946,p.176-188.

192 Tekst getiteld'Present-day tensions between autochthonous civilizations and alien
technics'voorde Summer Session 1955. Stencil. I stuk.

193 Tekst getiteld'Two Years Course in the Social Sciences'. 1956. Stencils. 3 stukken.

194 Tekst van een lezing getiteld'Autoriteitsverschuivingen op Siau, Sangihe'; met een brief;
tevens syllabus, van J. Keuning aan de leden van de Nederlandse Ethnologenkring te
Leiden. 1956. Klad en doorslag.2 stukken.

195 Tekst getiteld 'Japan seminar, final report'alsmede 'Evaluation ofthe country seminars,
Japan and Turkey'. C1957).Klad.2 stukken.

196 Vertrouwelijk verslag van een docentenvergadering van de tweejaarscursus 1956-1959 te's-
Gravenhage. 1957, Stencil.l stuk.

197 Tekst getiteld'Aspects of Egypt's development' door Moh. Ali voor de Two-Year Course in

t2



199

200

201

the Social Sciences 1958-1960. Stencil.l stuk.

199 Verslag van een verblijf in Londen. 1959. Doorslag. I stuk.

Opmerkingen van de dean of studies bestemd voor de rector ondermeer over het

wegblijven van studenten tijdens het vierde trimester. 1959. Doorslag. 1 stuk.

Evaluatieverslag van de Two-Year Course van het lnstitute of Social Studies. 1960

Stencil. I stuk.

Uitnodiging voor het bijwonen van de Opening Session of the Ninth Academic Year van het
Institute ofSocial Studies. 1960. Gedrukt. I stuk.

N. B. Met aankondiging van de toespraak getiteld 'Convergence in the pretake-
off-period' door Chabot.

Tekst van de toespraak getiteld 'Convergence in the pretake-ofÊperiod', gehouden bij de

opening van het negende academische studiejaar van het Institute of Social Studies. 1960.

Stencil. I stuk.
N. B. Zie: Zie: Mens en Maqtschappü,36 (1961): 14-21.

203 Dankbrieven en een memo naar aanleiding van het artikel 'Convergence' enz. 1960. 3

stukken.

204 Verschillende versies van het artikel getiteld'Political aspects of revitalization movements,
1860-1960. Goveming systems as an aspect of revitalization movements, 19601960'; met

een memo van fH.]Daalder.1962. Stencils. 3 stukken.
N. B. Zie: Essrys on unbalanced growth-Publications ofthe Institute of Social
Studies, series Maior, X (1962): 94-106.

205 Tekst getiteld 'The rale of the judge in past society'; 'The role of law and the land tenure

system 1'; 'The role of law and the land tenure system. Syllabus Lecture II'. 1963.
Stencils. 3 stukken.

206 Artikel getiteld'Bontoramba, a village in Goa (South Celebes)'. 1963. Stencil. I stuk.

N.B. Zie: Villages in Indonesiq, edited by Koentjaraningrat.Ithaca.(1967):189-209.

Artikel getiteld'Bontoramba, a village of Goa, South Celebes'. U9631. Doorslag. I stuk.

Twee versies van het artikel getiteld'Urbanization problems in South East Asia'. 1962-

1964. Stencils. 2 stukken.
N. B. Zie: Transactions of the Fifth Wrorld Congress of Sociologt 962.Ill(96\:
125-131.

Verslag getiteld 'Aanpassingsproblemen in het Institute of Social Studies. De studenten

counselor, de studenten en hun cursussen'. 1964. Stencil. I stuk.

202

207

208

209
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2t0 Tekst getiteld'Same aspects of the cross-cultural educational situation in the Institute of
Social Studies'voor het Staff Seminar van het lnstitute of Social Studies. 1964. Stencil.
I stuk.

2tt Boekbespreking van Peter Matthiessen: De zonen van Nopoe; een lvoniek uit het
steentijdperk. 1964. Gedrukt. I stuk.

N.B. Onbekend waar gepubliceerd.

2t2 Overzicht van Nederlandse studenten in het Institute of Social Studies. 1952-1964.1965
Stencil. I stuk.

213 Ontwerp-organisatieschema voor de studiedecaan van het Institute of Social Studies.
1965. Stencil. I stuk.

214 Programma Master of Social Sciences, 1965-1966. Stencil. 1 stuk.
N.B. Gecorrigeerd in Advanced Course in the Social Sciences. 1966-1967

215 Tekst getiteld 'Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht'. Circa 1966.
Doorslag. I stuk.

216 Overzicht, tevens programma, getiteld 'The orientation course at the Institute of Social
Studies'. 1966. Stencil. I stuk.

217 Lezing getiteld'Social implications of the urbanization process in South East Asia'
gehouden op de jaarvergadering van de British Sociological Association te Leitester.
1966. Stencil. I stuk.

218 Brief van W.F. Wertheim met opmerkingen over het artikel'Urbanization problems in
South East Asia'. 1966. I stuk.

219 Boekbespreking van C.L.R. James: Beyond a boundary'.1966. Doorslag. I stuk.
N.B. Onbekend waar gepubliceerd.

220 Verslag getiteld 'Reconsideration of M.S.S. course program-me'. 1967. Stencil. 1 stuk.

Samenvatting van het'Yugoslavia SeminaC van de Master Social Sciences Course 1966-
1967. Stencil. I stuk.

Tekst getiteld'A study in cross-cultural education'; met opmerkingen van C.E. Sanders.
1967. Stencils. 2 stukken.

Resumé van het begrip'Openheid'van de Didactische Commissie betreffende de Cross-
Cultural Education Situation van de studenten. 1967. Stencil. I stuk.

Verslag van onderzoeksresultaten, verricht in de jaren 19511952, naar de verschillende
bevolkingsgroepen van de stad Makassar. 1967. Stencils, klad. l2 stukken.

N. B. Inleiding en Verantwoording.

221

222

223

224
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225

226

227

228

229

230

231

De Makassaren te Makassar.
De Bandjarezen te Makassar.
De Bataks te Makassar.
De Butonnezen te Makassar.
De Gorontalezen te Makassar.
De Sanghirezen te Makassar.
Lasari, een locale eenheid.
Huwelijken en echtscheidingen van Christen-Indonesiërs.

Brief van Chabot aan Randi over een eventueel te starten cursus voor studenten uit
Zuidoost-Azië. 1968. Stencil. I stuk.

Report on the Advanced Course in the Social Sciences 1967-1968. Stencil. 1 stuk.

Verslag getiteld'Plea for a socio-psychological approach to the understanding of
(Ghanaian) reactions in the development process'. 1968. Stencil. 1 stuk.

Tekst getiteld 'Conducting village research in South Sulawesi in Indonesia,l93T-1950'.
1968. Stencil. 1 stuk.

Tekst van Chabot voor het MSS Programme van het Institute of Social Studies getiteld
'Outline MSS paper'. 1968. Stencil. 1 stuk.

Tekst getiteld 'Over toekomst als anthropologisch gegeven'. 1968. Stencil. I stuk.
N.B. Niet gepubliceerd.

Concept-artikel getiteld'Veranderingsprocessen op Siau (Sangihe), 1890-1950'. 1968.
Stencil. I stuk.

N.B. Niet gepubliceerd.

232 Concept-artikel getiteld 'Processes of change in Siau, (Sangih, Indonesia) 1890-1950'
1969. Stencil.l stuk.

N. B. Zie: Bijdragen tot de Taal-. Land- en Volkenkunde, 125 (1969): 94-102.

233 Concept-artikel getiteld 'On "future" as an anthropological interest'. 1969-1970. Stencil
I stuk.

N. B. Zie: Anniversary contributions to anthropologt: twelve essays. Published
on the occasion of the 40th anniversary of the Leiden Ethnological Society
W.D.O. 1970, p.3-lI.

Tekst voor het Seminar-7O; Werkgroep II betreffende onderwijs en onderzoek in een

multi-culturele situatie. 1970. Fotokopieën. 5 stukken.

Aantekeningen'Ontwikkelingshulp'. s.d. Klad. I stuk.

234

23s

b.
236

Follow-up W0TRO-onderzoek in ZuÍd-Celebes, 1969
Plannen voor het hervatten van zijn wetenschappelijk onderzoek in Zuid-Celebes

l5



238

239

240

getiteld 'Research design for an "after 20 years study" to be conducted by H.Th. Chabot'.
1968-1969. Stencils. 2 stukken.

237 Wetenschappelijk nieuwsbulletin van het ANP waarin wordt vermeld dat de stichting
voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen (WOTRO) subsidie heeft verleend aan

Chabot voor zijn sociaal-anthropologisch heronderzoek in Zuid-Celebes; met persbericht
en interview van Het Vaderland, 1969.3 stukken.

Aantekeningen van Chabot voor een te schrijven Makassardagboek. 1969. Klad. 2 delen

en 3 stukken.

Indonesischtalige tekst van een anonieme auteur over de held Hasanuddin,1669-1969.

[1969]. Doorslag. I stuk.

Lijsten met statistische gegevens betreffende Bontomarannu in het regentschap Gowa en

de omgeving van Bontoramba. 1969. Klad. 2 stukken.

241 Lijst met statistische gegevens betreffende de samenstelling van de bevolking in de

provincie Zuid-Sulawesi, 1961-1968 [969]. Stencil. I stuk.

242 Lijst met namen en titels van regenten, hoofclen van gewesten, burgemeesters en

bestuurshoofclen van geheel Zuid-Sulawesi. 1969. I stuk.

243 Diverse aantekeningen van Chabot gemaakt tijdens zijn WOTRO-onderzoek inZuid-
Sulawesi. 1969. Klad. l6 stukken.

Aantekeningen waarin Chabot zijn heronderzoek in Zuid-Sulawesi overweegl..1969
Klad. I deel.

b<

X 244

','.ir K

-Þ-
t
¡
¡
'{

It'

/X US-ZA6 Aantekeningen, impressies en korte notities van Chabot betreffende zijn
'o , wetenschappelijk heronderzoek in Zuid-Sulawesi. 1969. Kladrf.2 delen.
i- ' N. B. In no.252 vier lijsten met bevolkingsgegevens van Bontoramba. De

omslagen van de blocnotes zijn door J.T.J.M. van der Linden, assistent van H.Th.
Chabot, voorzien van data en trefwoorden.

267-285 Kaartsysteem met bevolkingsgegevens van Zuid-Sulawesi, verzameld door Chabot en

zijn Indonesische assistenten. 1969. l9 delen.

286 Indonesischtalige inaugurele rede u* p.of. A.Z. Abidin Farid SH, hoogleraar in het

strafrecht, getiteld'Sekapur Sirih', uitgesproken op de XIIIe Dis Natalis van de

Hasanuddin Universiteit te Makassar,1969. Stencil. I stuk.

X Zgl Brief van Chabot aan Fred [...] over zijn verblijf in Makassar.1969. Stencil. I stuk.

288 Brief van W.F. Wertheim aan Chabot over landhervormingen in Zuid-Celebes. 1969. I
stuk
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289

290

291

292

Commentaar van Chabot op het artikel 'Het uiterst moeilijke Celebes'van E. Utrecht
1969.2 stukken.

N.B. Zie: De Groene.3l juli 1969.

Concept-artikel getiteld'Het Makassaarse huis in de kampong Lajang'. U9691. 1 stuk.
N.B. Onbekend waar gepubliceerd.

First Introductory Report South Sulawesi, Indonesia Research Project; met een brief van

Husein Widjajakusumah aan Chabot over uitzending naar Makassar van de assistent-

antropoloog Suhandi. 1969. 2 stukken.

i¡ i'''
getiteld'South Sulawesi, Indonesia, Research Project' april-

oktober 1969;met een brief van Chabot aan Mr.Hendriksz. 1969. Stencils.4 stukken

293 Tekst van een lezing getiteld'Some methodological issues (I) and Sulawesi Selatan
Research Proiect (ID'. 1969. Klad. I stuk.

294 Artikel getiteld 'Studi "social change" semakin penting pada masa ini'. 1969.

N. B. Zie: Djurnal Perpustakaan. Universitas Hasanuddin, Makassar,(1969)2,
no.5: 14-18.

Lijsten met demografische gegevens van Sulawesi-Selatan, 1959, 1960-1963,1967-
1969. 8 stukken.

Demografische gegevens betreffende bevolkingsgroepen in Makassar, Bontoramba,
Buton, Muna enz.11969l. I stukken

Indonesischtalige circulaire aan alle erfgenamen van Hadji Tana daeng Naas; van
Hamah daeng Tompo, eerste erfgenaam, betreffende de bewerking van landbouwgrond,
te Romangloèt. 1969. Doorslag. I stuk.

Aantekeningen van het onderzoek op de Sangihe- en Talaudeilanden en Makassar.1969.
Klad. I stuk.

Classificatieschema getiteld'Outline of Cultural Materials'toegepast, op de

aantekening€n van het onderzoek van de Sangihe- en Talaud-eilanden en Makassar.

Circa 1969. I stuk.f Tekst getiteld'De Sangihe- en Talaud-eilanders'. 1969. Klad. 4 stukken.

Tekst van de afscheidsrede van Chabot gehouden ten huize van Ridwan, decaan van de

Universitas Hasanuddin te Makassar,1969. Klad. I stuk.

Tekst van de lezing getiteld'Dutch Aid', gehouden in de U.S.A. op de terugreis van
[ndonesië naar Nederland. 1969. Klad. I stuk.

Concept-hoofclstukken voor een publicatie naar aanleiding van het WOTRO-onderzoek

295

296

297

298

299

300

301

302

303
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305

306

VI

307

308

op Zuid-Celebes. 1970.9 stukken.
N. B.l Inleiding.
2Een elite in Zuid Sulawesi.
3 Het vijfiaren plan (Repelita) in Zuid Sulawesi
4 Loterij in Makassar.
5 Ongeregelde heffingen (Sumbangang).
6'Hasanuddin en Aru Palakka.
7 Vermakassarisering van de stad Makassar.
I Schoolonderwijs.

N.B. Nummer 2 is opgenomen inhet Liber Amicorum E.M.A.A.J. Allard;
uitgegeven door de Verenigde Instituten voor Culturele Anteopologie en

Sociologie der niet-westerse Volken, KatholleJe Universiteit Nijmegen. (1970)
49-57.

Evaluatieverslag van J.T.J.M. van der Linden bestemd voor uitwerking van de gegevens

van het veldonderzoek van Chabot in Zuid-Sulawesi, februari-december 1969. s.d. I
stuk.

Inventarisatie van Chabots onderzoek op het platteland (Gowa) en Makassar, mei-
november 1969, volgens drie voortgangsrapporten. s.d. Klad. I stuk.

N.B. De drie voortgangsrapporten zelf ontbreken.

Inventarisatie uitwerking Chabot-papieren. Circa 1969. Klad. 1 stuk.

Correspondentie over de nalatenschap van H. Th. Chabot, 1972-1985

Ontwerp-begroting en geschatte tijdsduur voor het uitwerken van de
onderzoeksgegevens vanZuid-Celebes verzameld door Chabot. Circa 1973. I stuk.

Correspondentie van B.E. Chabot met wetenschappelijke medewerkers van het
Koninklijk lnstituut voor de Tropen te Amsterdam, afcleling Sociaal Wetenschappelijk
Onderzoek, over het ter beschikking staande onderzoeksmateriaal van zijn vader, H.Th
Chabot. 1972-1973, 1975. 19 stukken.

N.B. Met een bijlage 'Verslag betreffende het onderzoek naar de migratie-
motieven van inwoners van de stad Ujung Pandang (Sulwesi, Indonesië),
afkomstig uit Muna/Buton, Tana Toraja en Polewali-Mamasa', van C.H.M.
Nooy-Palm.

Brief van C.A.O. van Nieuwenhuijze, rector van het lnstitute of Social Studies, aan B.E.
Chabot over te publiceren materiaal van H.Th. Chabot. 1974. I stuk.

Brief van B.E. Chabot aan J. Wiersma, wetenschappelijk medewerker van het
Anthropologisch-Sociologisch Centrum, vakgroep Zuid- en Zuidoost Azië van de

Gemeente Universiteit Amsterdam, over een eventuele publicatie van de artikelen van
zijn vader; met bijlage. 1975. Doorslag.2 stukken.
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310

l8



t

3ll

3t2

Correspondentie tussen H.A. Sutherland, docente aan de subfaculteit Culturele
Antropologie/Sociologie der niet westerse volken van de Vrije Universiteit en B.E.
Chabot, betreffende het nagelaten onderzoeksmateriaal over Zuid-Sulawesi van zijn
vader. 1977-1979- 3 stukken.

Brieven van H.T.J. Chabot aan F. Hüsken en O.D. van den Muijzenberg van het
Antropologisch Sociologisch Centrum, vakgroep Zuid- en Zuidoost Azië van de
Gemeente Universiteit Amsterdam, over het nagelaten onderzoeksmateriaal van zijn
vader; met bijlagen. 1974,1985. Doorslagen. 3 stukken.

VII Stukken van If.Th. Chabot in andere archiefcollecties

Op het KITLV in de collecties:
Chabot, D Or. 432,KlTLV-inventaris 66, met oOosterse handschriften.
V.E. Korn, D Or.435, nrs. 57,75,77;K[TLY-inventaris 14
NORZOAC (adatrecht), H 1183, nrs. 12, 26,27,29;KlTlV-inventaris 23
G.J. Held, H1220, nr.6l; KlTlV-inventaris 26

Op het Nationaal Archief in's-Gravenhage in de collectie J.H.A. Logemann (familie-archief).
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¡vnlrrtic i..v.n. ir-:fr.rerlii'ltlrmoEeLi.il:heden van ge;evensr verz€ìmeld Þ2

L.i.lJens et:n Veldon(ì,1rãrf el( i-n í1u1.d-Sula,lresi ( lnaon. ), geclurende de

liorle febr. - , uitgevoerd. rloor Prof.Drr H.LCt¡eþo'L.

I.i. :ierd vr-ln h.et oudereoelí.

.1 I'ar:i;L¡'j r.ilan€ît:puïlt r¡as het feit d-at Chabot zijn onderzoekingen
rrit cìe periode 194<.) - 1951 in tle zeLftle regio r'¡ilde herhalen.
Centro.rl i¡r tìo eandach'i stoaden de rrrrale en urba'ne situatie
ih en o¡rì }{alta,ssa:. ( Z,ui,l-SuLawesi, Ind.on.), en in hoeverre
vcr:.nde.' i1'r.lrìprocerser: l':rdC er: ¡r1:r::tr i:evollden.
\e+e,rt r"errl ,lelegd op een a;tnt¡rl, relaties, tH.:

-hoo¡' - 1:rg, spec. ¡rdef - niet-adel, :'ijli-arrn;
or-rde¡e - jongere generetiei

-fnan - vroÌr.tr relatie, spec, \:atsz,e huwelijkspaltne?r aental echt-

-'1ì:-åìi-,ïì,Htlëìi;tt"r;*îi':î:Ï3:îåäï:*:;i::i:i:;eraties
' in Zuid-Cel-cbes.

2 ilet, cnCerzoelr valt rriteen in drig komponentenr tw'
- fl6¡1-t:r-onrlerzoeì<: onderzoel: l,rerrl verricht in S0ntoramba;

- st¡,rds-cnilerzoel<¡ sterl llal"assari
- .:rl..'energ Obserwaties t.a.v. een aarltaf relevante processen'

,G

a :lr'ree opnerkingen vooraf¡ i.v.m. r¡aard-grinF:
- het nateri,.l¡rl. zelf is pas ln een -ee*Lst9-laFe van -qrrìe&i¡.rgr

het5een een :'ovo13 i-s van de zeer korte periode trlssen terug-
ko¡nst ult fndonesiê en overlijden van Prof.Chebot (naart 19TO)

ere'r zr;Cs en de hoevee.'l-heirl natèrj.aal anderzijd's¡
- een fjteratr:ur.-analyse t,.z.v. rurale en urbane problematiek

in .! ndonesiö, behoudens erl¡l:efe summiere vervrijzingenr is
a [t';eri3.

De i:¿n-Litq!:eve gef,even'r, verÌ<regen door interviewingt 1enøt
zic[î'.i.-ãIJT¡e1 voor uitv¡erking, zosel in een beperkt kader

i:
Ì

,@

(,,t'/l-;u,sll: /''ri
I
r_

van een st,r:die van de lilakasrial.se sanenfgv ing, alsook in een
b.rer-ìcre opzet van een studie van urbanisatig-processea in Ind.o-
nesi ê.'l)': .-r:.r'cvenl z.iilt vttt'' de¡nografische aard
Ðe _1-.11j-!'i--¡¡e¡p íIe|.cvcnfì2 i.ê. aantel'-enin8enr bel'rropt eTI tame-
li.jk 

-in;l';';a; -t,.1.v. door de onåcrzoeìrel Televant geachte the-
.-'1., ,:;,i.,t,'t r:'. 

j. nocil-i,l'er it'l r:¡sterratische vorm samen te l:ren-
;'art.'¡.to¡,)l ' jl'. ecÌt'Lre1^ j-rrril-elt lle ¡r:' ntellenin¡ien rel'cva'nte infor-
n3tir: bevrLten, te Sehruiken in een algemenere eValuatie.van:rver-
anC erin5sproces,sen in Indonesiê.

11. '.rni:.:':ncl-cl e rrêi'evêrls,

!, 1 r' . {"-1. -

Iìc¿et-, r)r,ì \¡oot rle llerr:¿e Van ind.icatOrenr op baSis rfaa3vAn gegevens
l:rrtlen vcrzrnelcl:
c.¡ ríer-c1i.il,en ven fief;evens eéiste onclerzoeì<,

b. rr.-lcr:r";a¡'.their1 voor dc vaststelling van groeperelaties en ver-
- r.rìeri-ní^en daerin,

c. l,ì j iniervier.iing zou heL reeds rnoeilijk zijn om informatie op
d er'¡'ol- j. jl:e punten tc vcrl:riigen'

/rìr i-e''ll. rtcrden gebrui:<t:
fara.rr', - îic):t' - 1eeft,1jd - ven¡entsc;hap - Seboorteplaais -
I 

".n,rr:ornst 
I'ial:l:sa.r - school - beroep - religie - vereniging-

l l.ont¿].i, r'tarolanri. ,
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A1 <leze ,gegevens zijn opgetekond op Lnterrriewkaarten.

1, I)orrrsonderzoek.

Ðit l¡erd verricht in het d.orï¡ Bontoramba, r¡elk 1n de omstreken
van Makassar gelegen ís. In dit d.orp werá in I 1949 b.elu d'ísss3?

;î:ffi:î';:ï'f"iîääil;*, - ï '

8.o na4aan van veranderingsprocessen,
b. vergelijl<ing met de Makassaarse groep in een stadssa'nen-

1
l{et

rçø zijn

eving.
ond.erzoek is door Chabo'¿ z

198 huisboudens betrolçlcen
elf uitgevoerd. fn het totaal
, hetgeen waarschljnllJk do vol-

leCige dorpspopulatie is.

2. Stadsond.erzoek. uf-uq
rr In de periode 1949-1951 was reed.s een voo¡1opig onrlerzoek ge'
"f d.u*rr, iet is echter nooit gepubLiceerd. Pas In dre'voorberef-
'dingå periode in 1968, i" ãei voorlopig versLag genaàr'kt, trelk

bij het onderzoeksmateria.al is gevoegd.
De bedoeling was dan ook "orr.r"igtfijkine 

te maken tussen ds
tnee opnames in de stad., alsook éet t.=g*lliklng to naken net
d"e dol'.2¡rssarnenlevin¿i.
De onderaochte stad.spoPulatie
t'rs. ûe groop I'fakassaren een
hoog inkomen en aanøien ene
ling naar herkomst, werd even
ge verdeling naar god.sdienst
?o¡ulatie:
a. ldal<a.:saarse groep

kampong Lajan¡¡
( verdeeld ín 24 ciistrioten van + 1O0 huishoudenst

gQt de populatie bestond uit 2OOO geregistreerde fa¡¡llles )
20-?5 'É per dist rict çed in onderzoeksBopulatie OllgellOlll€fb r.

Tlet onderzoek werd uitgevoerð met neclerrerking van 12 etu-
denten van d.e Sociale Fakulte it van d.e Hasanud&ir¡ ltr¡lve¡s-i-
teit te l.ia.ha¡sar (Prof.Dr. Hafid )

e

(

)

€$ Leldirg 1¡s3¡ì. gegeven door Chabot.
_ Eonhoid l,orr"i i-omscbre\ren a1s " well-to-do r.mltn)

,co' 15O hr¡ishoudens werden opgenomen'

b. Itn'¡ jc@s2
Drtr,e ¡roe¡) v'-'-lt tt itce,r in cen tlrlr:tal subgroepenrtw.

þÂiæ.Br¡tonnes qn r SanglriÏes en. en
De leidTãg vàn onderzoek onder deze groePen berustte biJ

verbonden aan d.e Anthropologie afcle].ing van
cie ?arljadjaran tlniversiteit te Bandung.
Per subgroeP werden +

onderzoel,,sPoPulat i-e.
300 buishoudens opgenomen In ile

l

Drs.

4lggflç]}g obt er'¡at ies'

Observaties vallen uiteen in twee categorleênrbepaald. d.oor d.e

wijzê waarop ze werd'en verkregen : nl. dle eLgen waarnenilg en

d.ie uaarbij informanten de Segøtren s verstrekten.
t¡redtal ûie errene€ns een d.er-"

gelij l';e rol. had.den gesPeeld fn de Per
stadsonderzoek was dat voornameli
den aan een overhe ictsafd.ellng in

k een
oor
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r, in aantel,eningen aenged.uid.t met A.R.), voor het platteland.s-
onderzoek .i+nend Hamzah o+++ååehrr+a ( 

'aangeauid 
met Ezh. )

l:ii j werd en r.reerp gebrr,rikt , opd.at op d.eze wi jze zo mln rnogeli jk
in1.1rì jcenrì"e wí jzigingen in infornatie verstrekking zouden optre-
dr-'n.
T'1 het algemeen moet opgemerkt wo3¿en ¿at het uitwerken van deøe
,aeiÌe'/ei1s m.i, een redelijk moeilijl.le zaak lijkt vanwege
sti j1r beÌ-,noptheido inclusiviteit etc.
lîiettemin -t.aten de aantekeni.ngen zich inhoudeliJk sèheiden
naiì.r Cie r*elke betrel:king hebhen op het d-i-rekte ondel.øoekr zoals
vernantschapsrelaties, hùr,¡elijl<rgez,in etc. I êhrdie welke betrek-
):in¡ hei:'ben op ver..,schillenrie maÌ<ro-verschíJnselen, øoa.ls Lotto
¡eneratie-versehiÌ, Scholen, sl,¡steem van onggregelde heffingent
srortbeoefening ete. , versehijnsolen, welke in een meer algemeen
kader',gerronden relaties zouden kunneã helpen te interpreteren'

iIT S:'stematiserin.rsmogeli.ìkheden,
"fls\

¡i o ¿- Le'' - ¿t- '**Loo'ol 
te-^

' o L--s a-'t -r s l' u-o-'\

'J ¡-ì::* -r'1 Lç B*kl*o''
çÀ \I

. 1 j ¡¡:¡nt itat i eve gegevens o

t\
)

e\
\

,l_.9.à,

T,ang heeft het in d"e

pericdes te vergelij
197O ) z,i jn mogelijkhed.en onderzocht voor c t
Hi.erdoor zoud en e Eegevens uit d e eerste Periode slechtð in
globale vorrì in d,e eindraPPort ering verwerkt ki:nnen rrord'en'
Een vc_e-t!g}_i.$ llye.¡king van e en ç o d eþqS*l=o, P!-UqP ivrn ileeu
comnrtte:rbewer king is aanwezig en bij het materiaal €;eToegô
Tliteraard za! een nadere uitwerking vereist ziin',

a Thema.ti sche Ãefrevens.

ilinnen het nateriaal is door chabot reed's een o?d'enlng aelnge-

-"br.¡r,cht d-.¡¡.V. een Zg. slagrnrgord-en-klappert met ve3¡fiiuipg naar
bloenote en pagina' 

a -1^--r ^ ¡*r^^r,
\ioorts is door mij per blocnote een globale inhoud-soBgave gien',

Een voo"ropisã opá"i rb' ltofcistuk-indeling is aanvezlg'

- den achttal concept-artikelen t.a'v' €êfI aantaL themats zijn
reeds rloor Cha'bot ¡leschrev€r)'

Drs J.T.J.I{. v.d.. Lindent
vi,Ln qassenaa.rstraat 42 ¡
l¡{armond.

bed.oeling gelegen de gegevens uit beid'e
ken. Pas na a.flàop van het ond'erzoek ( maart




