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Ten Geleide

Gerrit Huizer (1929-1999)
Gerrit Jan Huizer werd op 6 april 1929 geboren in Arnhem en overleed 7 november 1999 te Doorwerth. Hij was van huis
uit gereformeerd en studeerde sociale psychologie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1955 werkte
hij 15 jaar lang in ontwikkelingslanden, eerst als vrijwilliger in o.a. China, El Salvador en Mexico en later als medewerker
en adviseur van de Verenigde Naties (VN). Van 1961-1965 werkte hij voor de Economische Commissie van de VN in
Midden-Amerika. Daarna was hij medewerker bij landhervormingsprogramma's van de VN in Chili en woonde hij de
internationale conferentie over landhervorming in 1966 in Rome bij. Als adviseur voor de Internationale
Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN werkte hij van 1966-1970 in Latijns-Amerika en van 1970-1972 in Zuidoost-Azië. De
ervaringen die hij opdeed bij plaatselijke boeren leidden in 1970 tot een dissertatie, die zowel in het Engels (Peasant
Unrest in Latin America, its origins, forms of expression and potential), als in het Spaans en Nederlands werd uitgegeven.
Zijn analyse van de strijd van boerenverzet in Latijns Amerika toonde een lange traditie van strijd aan tegen de
grootgrondbezitters, waarbij hij overeenkomsten opmerkte met die van Zuidoost-Aziatische boerenorganisaties.
Sinds 1973 was Gerrit Huizer directeur van het Derde Wereld Centrum (DWC) en lector in de veranderingsprocessen in
de landen van de Derde Wereld aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij begeleidde veel scripties van studenten en
onderzoeken van promovendi. Naast zijn functies aan de universiteit was Huizer lid van de Nationale Adviesraad
Ontwikkelingssamenwerking, lid van het bestuur van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, voorzitter
van de Wertheim Stichting, lid van de Missieraad, lid van de Academische Raad van de Université de Paix te Namen
(België), lid van de Inter-Amerikaanse Raad voor Inheemse Spiritualiteit, ondervoorzitter van de International Foundation
for the Study of Comparative Ethics en adviseur voor de United Nations Research Institute for Sociaal Development
(UNRISD) en Food and Agriculture Organization (FAO).
Rond zijn vijftigste kreeg Huizer een bijzondere belangstelling voor religie en spiritualiteit. Zijn opvattingen over
(volks)spiritualiteit en ontwikkeling worden expliciet geformuleerd in zijn laatste boek Leren van de Derde Wereld. Crisis
als uitdaging (1992). Hij wijst hierin op de geestkracht van arme en onderdrukte mensen en houdt daarnaast een pleidooi
voor een milieubewuste levensstijl en economie. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het DWC in 1998 ontving
Gerrit Huizer uit handen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking een koninklijke onderscheiding. In zijn rede bij
het afscheid van de KUN op 9 oktober 1999 wees hij met name op de groeiende kloof tussen rijk en arm in de wereld.
Een maand later overleed hij.
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0.Audiovisueel materiaal.
1.Onderzoeksmateriaal ten behoeve van zijn dissertatie. 1957, 1963-1967
2.Dissertatie "Peasant unrest in Latin America, its origins, forms of expression and
potential". Met samenvatting en stellingen. 1970
3.Aantekeningen over zijn dissertatie en polemiek. z.j.
4.Aantekeningen over M. Weber en E. Mayo. z.j.
5.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van de stuurgroep van
het Indo-Dutch Programme on Alternatives in Development (IDPAD). Met
evaluatierapport. 1983-1984
6-17.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Met aantekeningen en
bijlagen. 1963-1998
Bevat 12 stukken
6.1963-1973
7.1974-1978
8.1979-1982
9.1983-1984
10.1985
11.1986
12.1987-1990
13.1991
14.1992
15.1993-1994
16.1995
17.1996-1998
18-32.Correspondentie met verschillende personen over (project-)onderzoek en
publicaties. Met aantekeningen en bijlagen. Geordend op naam. 1970-1999
Bevat 15 stukken
18.T. de Witt en V. Gianotten. 1970-1987
19.Y. Jawad. 1987-1989
20.C. Risseeuw. 1985-1992
21.B. Scholtens. 1988-1994
22.L. Nencel. 1988-1997
23.W. Roos. 1990-1991
24.R. Rivas. 1986-1998
25.H. Wudu Fanta. 1992-1995
26.P. Waterman. 1981-1983
27.C. Betancourth. 1982-1984
28.P. Custers en Sumati Nair. 1992-1996
29.M. Ariel Barahona. 1997-1999
30.Z. Erasmus. 1993-1998
31.W. Dierckxens. 1996-1998
32.E. Bittloch. 1982-1992
33.Correspondentie met diverse personen betreffende een symposium van het
International Congres of Anthropological and Ethnological Sciences te Chicago,
Illinois, Verenigde Staten van Amerika. 1973
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International Labor Organization (ILO). Met bijlage en aantekeningen. 1978
34.Correspondentie met diverse personen over een bijdrage aan een uitgave van de
35.Aantekeningen voor en delen van het rapport over werk in en studie over Bolivia.
Met bijlagen. 1963, 1968, 1969
36.Correspondentie met diverse personen over en stukken betreffende zijn werk in
Zuid-Oost Azië voor de International Labour Organization, Rural Division.
1969-1971. z.j.
37.Correspondentie over en aantekeningen over zijn werk voor de International Labour
Organization (ILO) in Indonesië. Met verslag "The growth of peasant organisations
in Indonesia". Met bijlagen. 1968, 1970, 1977
38.Rapport voor de International Labour Organization (ILO) "New Forms of Rural
Development in Tanzania: The Ujama Villages Programme". Met kanttekeningen en
bijlage. 1971
39.Studie "The growth of Peasant Unions in Japan". Met concept en kanttekeningen.
z.j.
40.Rapport "The Federacion Campesina de Venezuela: origin and role in rural
development" in het kader van de International Labour Organization (ILO). 1969
41.Stukken betreffende de rol van vakbonden in het kader van
ontwikkelingsprogramma's van de FAO. 1971, 1975
42.Studie naar boerenbewegingen van 1900 tot heden in Venezuela en Bolivia,
uitgevoerd in het kader van de Commission Internationale des Mouvements
Sociaux et des Structures Sociales. Met correspondentie en bijlagen. 1961, 1966,
1967, 1969
43-47.Aantekeningen van zijn onderzoek naar boerenorganisaties in landen in Midden- en
Zuid- Amerika. Met bijlagen. Geordend op land. 1961-1969, z.j.
Bevat 5 stukken
43.Midden-Amerika. 1961-1969
44.Ecuador. z.j.
45.Brazilië. 1966, z.j.
46.Colombia. 1965-1968, z.j.
47.Chili. 1965-1966
48.Correspondentie met M. Sobrado Chaves. 1982, 1983, 1994-1996
49.Stukken betreffende de Nederlandse Stichting ter Bestudering van Zuid-Oost
Aziatische Bergvolken. 1982-1986
50.Correspondentie met diverse personen over de ronde-tafel conferentie: "De rol van
Nederlandse multinationale ondernemingen in India" in oktober 1983 te Nijmegen
gehouden. Met aantekeningen en bijlagen. 1982-1984
51.Stukken betreffende het samenwerkingsverband tussen de economische faculteit
van de Vrije Universiteit te Amsterdam(VU) en van de Nationale Universiteit van
Nicaragua (EF/UNAN). Met bijlagen. 1983-1985
52.Artikelen over en verslagen van onderzoeken in Nicaragua. 1984, 1986, 1991, z.j.
53-54.Correspondentie met diverse personen over het samenwerkingsproject van het
Derde Wereld Centrum (DWC) en de VU te Amsterdam met de Universidad
Centroamericana (UCA) in Nicaragua "Andragogy and Community Development" en
met de "Escuela de Trabajo Social" in Nicaragua. Met bijlagen en aantekeningen.
1985-1988
Bevat 2 stukken
53.1985-1986
54.1987-1988
55.Zijn curriculum vitae en lijst met publicaties tot 1967. z.j.
56.Stukken betreffende de International Labour Organization (ILO) - Peasant
organisations in the Philippines en betreffende de Agricultural Coöperative League
of the Philippines. 1969-1971, z.j.
57.Correspondentie met diverse personen in verband met zijn werk voor de
International Labour Organization (ILO) en projecten van het Comite Interamericano
de Desarrollo Agricola (CIDA) in Latijns-Amerika. 1966
58.Stukken betreffende conferenties, consultaties en bijeenkomsten van de FAO met
name op het gebied van vakbondsorganisaties. 1969-1972
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59.Discussiestuk "Applied social science and political action" voor de 34e bijeenkomst
van de Annual Meeting of the Society for Applied Anthropology. 1975
60.Correspondentie met Frits Muller. Met bijlagen. 1977-1981
61-74.Publicaties en rapporten van Huizer. Met persoonlijke verslagen. 1964-1968, z.j.
Bevat 14 stukken
61."Report of investigation of mutual aid and self-help housing projects in Central
America". z.j.
62."Desarrollo de la communidad y groupos de intereses rurales". In het Spaans. Met
aantekeningen. 1965, z.j.
63.Verhandelingen over zijn verblijf in Sicilië van 1959-1961. Met aantekeningen en
concept. z.j. Met bijlage. 1964
64."General considerations" en "Considerations about the problem areas".
Verhandelingen voor de FAO met betrekking tot de kleine boeren. Met bijlagen en
kanttekeningen. z.j.
65."Some preliminary generalizations on the role of peasant organizations in the
process of agrarian reform". Discussiestuk voor een bijeenkomst van CIDAprojectleiders. 1967
66."Algunas observaciones sobre aspectos de labor de la organisacion internacional
del trabajo relacionado con las organizaciones campesinas". 1968
67.Sociaal-psychologische en persoonlijke verhandelingen over zijn ervaringen in El
Salvador. Met concepten.
68.Verhandeling en intern discussiestuk over de VN "The role of community
development in relation with needed social structural change". 1966, z.j.
69."Community development and conflicting economic interests, some observations
on the programme of the National Indian Institute in Mexico". z.j.
70."Some notes on community development and rural social research, with special
reference to the peasant movement in Brazil". z.j.
71."Emancipatory research as a strategy to break through invisibility". z.j.
72."The utilization of conflict in community development and peasant organization: a
case from Chile". Verschenen in: #International review of Community
development#, nr. 27-28. 1972
73."Note on some large-scale peasant organizations in Latin America". 1973
74.Paper voor The 34th Annual Meeting of the Society for Applied anthropology, in
Amsterdam: "Applied social science and political action". 1975
75.Stukken betreffende de commissie Wetenschap en Samenleving, inclusief zijn
verhandeling "Wetenschapsbeleid in mondiaal perspectief". Met aantekeningen.
1978
76-79.Verhandelingen van Huizer over ontwikkelingswerk in Latijns-Amerika. Geordend
op onderwerp. 1965, z.j.
Bevat 4 stukken
76.Verhandeling "El papel de las organizaciones campesinas en la reforma agraria en
America latina". z.j.
77.Verhandeling "Experiencia sobre el desarrollo de la comunidad en una poblacion
en America Central". Met concept. z.j.
78.Document 53 Desarrollo de la comunidad y reforma agraria, observaciones
preliminares sobre algunos casos en America latina. z.j.
79.Document 58 uitgegeven door het Instituto de capacitacion en reforma agraria
(ICIRA): "Desarrollo de la comunidad y grupos de intereses en area rurales". 1965
80-93.Correspondentie met diverse personen over hun scriptie of promotie. Geordend op
naam. Met bijlagen. 1987-1998
Bevat 14 stukken
80.B. Schmidt. 1994-1998
81.J. Nederveen Pieterse. 1987-1992
82.H. Schoenmakers. 1991-1992
83.H. Vriezen. 1990, 1997-1998
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84.J. Vijghen. 1995-1998
85.P. Hoebinck. 1987, 1989-1990
86.R. Burgler. 1989-1990
87.Sardhanand Harinandansingh. 1992, 1993-1995
88.H. Siebers. 1989-1997
89.W. Viëtor. 1991-1992
90.S. Sarkar. 1997
91.M. Salas. 1969, 1991, 1996-1997
92.C. van der Borgh. 1990-1992
93.M. Ofelia Burgos. 1990-1997
94.Stukken betreffende de discussie over de bestuursstruktuur van het DWC. Met
rapporten van de commissies ter voorbereiding van het Centrum voor vraagstukken
van de Derde Wereld. 1973-1977
95.Stukken betreffende enkele werkgroepen en aktiecomité's van het DWC. 1973-1974
96.Enkele paragrafen uit het begeleidingsboek "Geschiedenis". Lijst van
kandidaatsstudenten. Met aantekeningen. z.j.
97.Rapport "Ziekenhuis Horst moet blijven" uitgegeven door het Progressief
Actiecentrum in Horst. Met aantekeningen. 1974
98.Lijst met de belangrijkste nationale boerenorganisaties in Latijns-Amerika. z.j.
99.Verslagen van de vergaderingen van de werkgroep "Sociale Aktie". Met bijlagen.
1974
100.Stukken betreffende bijvakken voor studenten van andere studierichtingen
waaronder Culturele Antropologie, Sociologie en Pedagogiek. 1973-1975
101.Notulen van vergaderingen van de projectgroep Gezondheidszorg. Met bijlagen.
1974-1976
102.Stukken betreffende de Indonesiëgroep van het DWC. 1974-1975
103.Verslag van de projectgroep "Landbouw" en van de projectgroep Helmond" in het
kader van het vak Sociale Geografie. Met correspondentie en aantekeningen. 1975
104.Stukken betreffende de projectgroep Surinaamse en Antilliaanse zaken van het
DWC. 1974-1975
105.Lijst van zijn onderzoeksprojecten. 1978-1984
106.Voorstel voor promotie-onderzoek van A. Claassen over de verzetsbeweging tegen
de oorlog in Vietnam. 1976
107.Verhandeligen en notities in het kader van The Transnational Institute te
Amsterdam over de situatie in Chili. Met artikelen over coöperaties in Chili. Met
kanttekeningen. 1974, z.j.
108.Notulen van vergaderingen van de sector "Productie" en de werkgroep
"Gastarbeiders". Met bijlagen. 1974-1977
109.Uitnodigingen voor en verslagen van bijeenkomsten van de "Energiegroep op het
DWC". Met bijlagen. 1974-1975
110.Notulen van vergaderingen van de projectgroep "Emancipatie en Socialisme op het
DWC". Met scholingsmap en andere bijlagen. 1974-1977
111.Korte opsomming van aktiviteiten van het DWC in het jaar 1975. 1975
112.Correspondentie met studenten. Met bijlagen. 1973-1974
113.Stukken betreffende onderwijsprojectgroep "Indonesië". 1974, z.j.
114.Notitie van de eisen van het DWC aan kandidaats- en doctoraalstudenten door
(onbekend). z.j.
115.Lijst van adressen van Latijns-Amerikagroepen in Nederland. 1974
116-122.Correspondentie van de commissie "Een andere economische orde, maar hoe?"
van het Nederlands Gesprek Centrum (NGC). Met bijlagen en kanttekeningen.
1979-1987
Bevat 7 stukken
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116.1979-1980
117.1981
118.1982
119.1983
120.1984
121.Correspondentie. 1986-1987
122.Bijdragen van diverse auteurs.
123-128.Verslagen van vergaderingen van de Stichting Derde Wereld Communicatie. Met
bijlagen. 1980-1990
Bevat 6 stukken
123.1980-1982
124.1983-1984
125.1985
126.1986
127.1987
128.1988-1990
129-130.Verslagen van vergaderingen van de werkgroep "Landbouwontwikkeling" van de
Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking. Met als bijlage artikel van
Huizer "De rol van boerenorganisaties". 1980-1981
Bevat 2 stukken
129.1980
130.1981
131-133.Stukken betreffende de Stuurgroep Post-Apartheid South Africa (PASA) te
Amsterdam. 1990-1995
Bevat 3 stukken
131.1985-1988
132.1989
133.1990
134.Artikelen ter voorbereiding van de Studiedagen Projectenafdeling NOVIB op 1 en 2
maart. 1979
135.Rapporten en verhandelingen in het kader van het Simposio sobre la participacion
social en America Latina en het Seminario Latinoamericano sobre politica social en
los sectores en vias de modernizacion. Beide te Mexico. 1969
136.Verhandeling van Huizer "Emiliano Zapata and the Peasant Guerrillas in the
Mexican Revolution". z.j. [eind jaren 60]
137.Verhandeling van Huizer en Rodolfo Stavenhagen "Peasant movements and land
reform in Latin America: Mexico and Bolivia". z.j. [eind jaren 60]
138.Tussentijdse rapportages van zijn aktiviteiten voor de VN van oktober 1963 tot
oktober 1964. Met persoonlijk verslag en aantekeningen. 1963-1964
139.Verhandeling voor de VN-conferentie te Rome in 1966 "La funcion de las
organizaciones campesinas en la reforma agraria y en otros programas conexos de
desarrollo de la comunidad con referencia especial a los paises latinoamericanos",
voorbereid door La Direccion de Asuntos Sociales. 1966
140.Verhandeling "Development of Indian communities" door Julio de la Fuente in het
kader van het VN-seminar in 1962 "Seminar on social research and problems of
rural life in Central America, Mexico and the Caribbean region". Met VN-rapport over
voedselhulp in Mexico en aantekeningen. 1962, 1964, z.j.
141.Brief van pater Jaime Santander aan de rechter Ladron de Guevara en verklaringen
opgesteld door de arbeidersbeweging in Latijns America. 1964-1966
142.Verhandeling van R. Stavenhagen "Land reform in Mexico" en artikel door
R.Stavenhagen et al. "Capitalismo y campesinado en Mexico" uitgegeven door het
Centre de Investigaciones Superiores van het Instituto Nacional de Antropologia e
Historia. 1976, z.j.
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"Formation and deformation of coöperative policy in Latin America" door Orlando
Fals Borda. 1969
143-1.Intern rapport van het VN-onderzoeksinstituut voor Sociale Ontwikkeling
143.Rapporten en artikelen verhandelingen door diverse auteurs. Geordend op titel. Met
aantekeningen. 1964-1965, [1967]-1969, z.j.
Bevat 11 stukken
143-2.Verhandeling in het kader van het Institute of Social Studies "Relevance of
patronage, land tenure system and urban-rural relations from the viewpoint of
community development". [Auteur onbekend]. z.j.
143-3.Hoofdstuk 6 uit het boek #The politics of modernization# door D.E. Apter "The
political party as a modernizing instrument". 1965
143-4.Artikel "Local government and national development in South-East Asia". In #
International Social Sciences Journal# , nummer 1. 1969
143-5.Artikel "Peasantry" uit # International Encyclopedia of the Social Sciences#. 1968
143-6.Enkele hoofdstukken uit de bundel # Political development and social change#
samengesteld door J.L. Finkle en R.W. Gable. [1967]
143-7.Lezing gehouden door W.F. Wertheim ter gelegenheid van het 8th International
Congress of Anthropological and Ethnological Sciences in Tokyo "Patronage,
vertical organization and populism". 1968
143-8.Verhandeling "Agrarian structure and peasant autonomy" door E.Archetti, E.
Fossum en P.O. Reinton in het kader van het International Peace Research Institute
te Oslo. z.j.
143-9.Artikel "Changes in agrarian structure in developing countries" in #Asian
Tradeunionists# door S.P. Sinha. 1968
143-10.Verhandeling in het kader van het Centre d' Étude du Sud-Est Asiatique door M.
Sarkisyan "Religious influences on national emancipation and socialist movements
in South-East Asia". 1964
143-11.Huizer's aantekeningen over "Primitive rebels" van E.J. Hobsbawn.
144-1."Korte schets van de sociaal-economische positie van de neger in de VS", verslag
van de Black Panther-groep. 1972
144.Artikelen en verhandelingen van diverse auteurs. Geordend op titel. 1972, 1975,
1978, 1980-1982, 1984
Bevat 13 stukken
144-2."Ciencia, raza y racismo en el siglo XVIII" door C. Bittlock.
144-3."De vierde wereld", uitgave van de Stichting voor Internationale Kommunikatie te
Amsterdam.
144-4."Politiek avondgebed: voor multinationale ondernemingen". Bundel met bijdragen
van diverse auteurs. 1975
144-5."Imperialism and health" door G. Omvedt. [1977-]
144-6."Transfer pricing and the state", paper voor de Conference on Transfer Pricing van
6-10 maart. 1978
144-7."The effects of the economic crisis on the family" door E. Zaretsky. 1978
144-8."Interlocking interests and collaboration with the enemy: corporate behaviour in the
second world war" door A. Teulings. [1979-]
144-9."After social democracy" door R. Dahrendorf. Unservile state papers, nummer 25.
1980
144-10."Nederlandse en Indiase wetenschappers gaan samen ontwikkelingsalternatieven
bestuderen" door P. van Stuijvenberg. In #Overzicht, jaargang 19, nummer 7#. 1981
144-11."Crisis in de verzorgingsstaat". In #Nieuwe Vooruitgang#. 1982
144-12."Heden en toekomst". [auteur onbekend]. In #Economie en werklelijkheid, deel 2#.
1982
144-13."Development, law and social justice". Programma van een cursus over
mensenrechten bij het Institute of Social Studies te Den Haag. 1984
145.Stukken betreffende de Confederacion Latinoamericana de Sindicalistas
Christianos (CLASC). Met enquête en projectbeschrijving. 1967-1968
146.Aantekeningen over het boek: #Diagnosis of our time, wartime essays of a
sociologist# van K. Mannheim. [In zijn studententijd], z.j.
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147.Programma voor en artikelen over het 2e internationale seminar van "Christenen
voor het Socialisme" gehouden te Milaan. 1979
148-1."The social democratic movement in prewar Japan" door G.O. Totten. 1966
148.Twee verhandelingen over de sociaal-democratische beweging in Japan uitgegeven
door de Yale University Press. 1966
Bevat 2 stukken
148-2."Socialist parties in postwar Japan" door Allan Cole, G.O. Totten en C. Uyehara".
1966
149-1.Plattelandsontwikkeling en de vakbeweging in Peru. 1963-1967
149.Stukken betreffende Peru. Met kanttekeningen en bijlagen. Geordend op jaar.
1963-1967, 1978
Bevat 3 stukken
149-2.ONIS-priest movement. 1978
149-3.Bulletin over het linkse verzet tegen Velasco. 1978
150-1."Social structure and development: A case study in Birbhum" door Suray
Bandyopadhyay. 1974
150.Verhandelingen over sociaal-economische ontwikkelingen in India. Geordend op
titel. 1974, 1982, z.j.
Bevat 4 stukken
150-2."Land reforms in India: some problems of implementation" door R.C. Mascarenhas.
z.j.
150-3."Het karakter van de Indiase economie" door Kristoffel Lieten. z.j.
150-4."Industrial relations in multinational concerns in India". Paper door M.K. Pandhe ter
gelegenheid van het New Delhi Symposium on multilateral corporations. 1982
151.Brief van pater Caspar Garcia Laviana aan zijn vrienden in de bevrijdingsbeweging
van Nicaragua. Met bijlagen. 1977-1978
152.Bundel met artikelen #Agri-business of binnenlandse kolonie#, Wageningen. 1974
153.Proefnummer van het maandblad "Overstag" uitgebracht door anti-kapitalistische
groep " Aktie Andere Koers". 1973
154.Artikel "La violencia en chamula" door J. Manguen, A. de Leon en O. Ichin,
uitgegeven door de faculteit Ciencias Sociales van San Christobal de las Casas,
Chiapas (Mexico). 1977
155-1.Onderzoeksverslag voor de University of Massachussetts, Amherst (V.S.) "The
differentiation of the peasantry and family structure: A Peruvian case study". 1978
155.Verslag en paper door Carmen D. Deere. Geordend op titel. 1978
Bevat 2 stukken
155-2.Paper voor de conferentie "Women in poverty: What do we know?" 30 april-2 mei
1978: "Intra-familial labor deployment and the formation of peasant houdshold
income: A case study of the Peruvian Sierra". 1978
156.Aanvraag voor onderzoek in India door A. van der Velden. Met correspondentie en
bijlage. 1981
157-1.Literatuurlijst van artikelen voor de conferentie "The continuing process of women
and the delevopment process". z.j.
157.Bijdragen voor een congres en een symposium over vrouwenstudies. Met
literatuurlijst en aantekeningen. Geordend op onderwerp. 1986-1987, z.j.
Bevat 5 stukken
157-2.Onderzoeksvoorstel voor het Indo-Dutch Programme on alternative development
(IDPAD) "The impact of migration on rural women's work and status in India". 1986
157-3.Bij symposium "Heksennacht toen en nu": "Demonisering en mediumschap in AfroBraziliaanse religies" door Berma Klein Goldewijk. 1987
157-4."Subsistence reproduction and general reproduction" door V. Bennholdt-Thomsen.
z.j.
157-5."The subordination of women and productive labour" door V. Martinez-Alier. z.j.
158.Concept van scriptie F. Zwart over pharmaceutische bedrijven in India. Met
kanttekeningen. z.j.
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van Alkemade, B. Sombogaert en H. Verstappen. 1975
159.Plan voor documentaire "De strijd van het Peruaanse volk" door Filmteam Peru: G.
160.Verhandeling door M. Schmink over de strijd voor een rechtvaardige verdeling van
landbouwgrond in Brazilië "Landgrabbers". Met kanttekeningen. 1971
161.Openingsspeech van en artikelen over de National Peasant's Conference
georganiseerd door de Communist Party of Indonesia (CPI) in Djakarta (Indonesië)
in 1959. Met kanttekeningen. 1959-1960
162.Discussiestuk "Land reform as an explosive force in Latin America" door Th.F.
Carroll van de Inter-American Development Bank, voor een seminar over LatijnsAamerikaanse studies aan de University of Stanford, California (V.S.). 1963
163.Artikel "Peasant organizations and agrarian reform in Mexico from the revolution
until today" door G. Huizer en R. Stavenhagen [in: onbekend]. Met kanttekeningen.
z.j.
164.Correspondentie met C. van de Vorst en de stichting voor Wetenschappelijk
Onderzoek van de Tropen (WOTRO) betreffende een subsidieaanvraag voor haar
onderzoek. 1990
165.Correspondentie van H. Wierema over haar dissertatie: "Transitie en kadervorming
in de Nicaraguaanse landbouw". Met concept en kanttekeningen. 1987-1991
166.Paper door M. Lammerink: "Programa de desarrollo de la comunidad para la carrera
de pedagogio". Verhandeling door M. Lammerink en G. Prinsen: "Entre mano de
obra y obra de las manos". Met aantekeningen. Correspondentie van Marc
Lammerink over zijn dissertatie. Met bijlagen. 1984, 1986, 1988, 1992-1993
167.Correspondentie met J. Hulshof betreffende haar dissertatie over de
gezondheidszorg in Latijns Amerika. 1981-1986
168.Verhandeling "El proceso de industrializacion y su compacto sobre la salud" en
onderzoeksverslag "Politieke economie van de gezondheidszorg" door J. Hulshof
voor de Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) en het Instituto
Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET). 1980-1981
169.Paper voor het "International seminar on the world towards 1990's" ter gelegenheid
van de Patriot-Link Anniversary Celebrations "Peaceful coëxistence and problems
of struggle" door H. Chandola. z.j.
170.Paper "Religious organizations" door K.A. Thompson, geschreven als bijdrage voor
het boek van J. Kinlay (ed): "Processing people: Case studies in organizational
behaviour" J. Kinlay. z.j.
171.Paper "The watch tower movement: a rational organization" door J.A. Beckford van
de University of Reading. z.j.
172.Scriptie voor het Institute of Social Studies in Den Haag door Roberto Rodriguez
"From alienation to radicalization, a view on agrarian structure and peasant
movement in Colombia". Met kanttekeningen. 1972-1973
173.Correspondentie met K. Trachanas over diens dissertatie "The agrarian political
party of Greece: politics and peasants, 1922-1936". Met bijlagen. 1985-1993
174.Correspondentie met Nirmala Nair over haar onderzoeksvoorstel
"Institutionalisation of women and development programmes in India". Met
bijlagen. 1990-1992
175.Correspondentie met S. Wieringa over haar opzet voor een dissertatie over de
geschiedenis van vrouwenorganisaties in Indonesië. 1986
176.Brief van M. Paplilaja over diens opzet voor een dissertatie "De rol van Agam Lama
-Oude religie- in de moderne beleving van Molukkers in Nederland". Met bijlagen.
z.j., 1993
177.Opzet voor onderzoek van P. Potter in Suriname in samenwenwerking met de TU te
Delft en concept voor afstudeerscriptie op basis van het onderzoeksproject "Pie
Monte" in Jalapa, Nicaragua. Met correspondentie. 1992-1994
178-185.Rapporten, verhandelingen en artikelen van Huizer. 1967-1979
Bevat 9 stukken
178."Is our research in underdeveloped countries justified? Some ethical
considerations". Paper voor het Institute for Development research. 1972
179."Peasant organizations and agrarian reform since 1900. Venezuela". Samenvatting.
Bijlage van International journal of economic and social history. Nummer 8. z.j.
180.Samenvatting door Charles Agle van Huizer's CIDA/ILO-studie "Some preliminary
generalizations on the role of peasant organizations in the process of agrarian
reform. 1967
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181.Intern rapport voor het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag "Land reform
aspects of the problem of small farmers and landless peasantry in S.E. Asia". 1971
182.Working paper voor het ISS "Peasant mobilisation and land reform in Indonesia".
1972
183.Working paper voor het ISS "A research on social practice: Some ethical
considerations on research in the third world". 1973
184."Anthropology and politics". Occasional paper no 2. 1978
185."Conflict and development: Cases from India". Occasional paper no 4. 1978
186."Peasant movement and women's liberation". Occasional paper no. 7 Third World
Center. 1979
187-196.Rapporten, verhandelingen en artikelen van Huizer. Met concepten en
aantekeningen. 1967, 1969, z.j.
Bevat 10 stukken
187.Intern rapport voor het Comite de Desarollo Agricola (CIDA) "On peasant unrest in
Latin America". 1967
188.Vertrouwelijk rapport voor de International Labour Organisation (ILO) "Report on
the National Labour Institute rural labour camps". Met concept en aantekeningen.
z.j.
189.Een theoretische overweging "The conflict-resolution strategy, a new approach in
rural development". z.j.
190.Presentatie voor een conferentie over urbanisatie "Peasant organizations in the
process of political modernization: The Latin America experience". Concept. 1967
191.Intern rapport van het Centro de Investigaciones Agrarias "Los moviementos
campesinos en Mexico. Met concept: "The role of peasant organisations in the
process of agrarian reform in Mexico".
192.Concept voor ILO-rapport "Report on the study of the role of peasant organizations
in the process of agrarian reform in Latin America". 1969
193.Verhandeling "Peasant participation in Latin America, an overview". z.j.
194.Verhandeling "La reforma y la violencia en el agro Latinoamericano". Met concept.
z.j.
195.Discussiestuk "National security, trilateralism and the multinational corporations".
z.j.
196.Verhandeling "Organizaciones rurales y cambio social: observaciones estrategicas,
basadas sobre algunos casos concretos". z.j.
197-207.Rapporten, verhandelingen en artikelen van Huizer. 1967, 1973, z.j.
Bevat 11 stukken
197.Rapport voor de VN "Evaluating community development at the grassroots, some
observations on methodology". z.j.
198.Rapport voor de VN "Community development in a static society. A case in Central
America". z.j.
199.Verhandeling "Peasant movements and agrarian reform in Latin America".
(Concept. Met aantekeningen). z.j.
200.Verhandeling "The role of patronage in the rural political struggle in Latin America".
Concept. Met aantekeningen. z.j.
201.Verhandeling voor een congres in Finland [organisatie en plaats onbekend] in
"Peasant movements and agrarian reform in Latin America". 1969
202.Intern CIDA-rapport "On peasant unrest in Latin America- a collection of notes for
the ILO-CIDA Study on the role of peasant organisations in the process of agrarian
reform in Latin American Countries". 1967
203.Verhandeling "The role of peasant organizations in the struggle against
multinational corporations: The Cuban case". 1973
204.Verhandeling "The role of patronage in the rural political struggle in Latin America".
z.j.
205.FAO-rapport "Rural extension and peasant motivation in Latin America and the
Caribbean". 1973
206.Verhandeling "Applied social and social action, a note on new approaches". z.j.
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207.FAO-rapport "Extension rural y motivacion del campesino en America Latina y el
Caribe". 1973
208-217.Rapporten, verhandelingen en artikelen van Huizer. 1968, 1970, 1985-1987, z.j.
Bevat 10 stukken
208.Verhandeling "Some notes on the participation of peasant movements in agrarian
reform in Latin America". z.j.
209.Samenvatting van het artikel "Peasant movements in Mexico". z.j.
210.Kort verslag van een reis naar het Andesgebergte. In het tijdschrift #El corno
emplumado#. 1968
211.Verhandeling in het kader van de Conferentie van de niet-westerse sectie van de
Nederlandse Sociologische Vereniging over politieke mobilisering in
ontwikkelingslanden "The land reform issue and its potential for political
mobilization of peasants in developing countries". 1970
212.Verhandeling over het taboebegrip "O, taboe". z.j.
213.FAO-rapport "Preliminary evaluation report on the FAO's people's partication
programme". [1985], z.j.
214."Report on evaluation of the PPP project in Pujehun, Sierra Leone". 1986
215."Report on backstopping mission, PPP project in Thailand". 1986
216.Verhandeling "Traditional indigenous healing in the perspective of global
development and liberation". z.j., [1986]
217.Artikel "Religion and the struggle for land in Zimbabwe" voor symposium "Religion
and development" van het Institute of Social Studies ". Religion y lucha por la tierra
en Zïmbabwe" in #Africa Internacional#. Nummer 4. 1985-1987
218.Verslag van de studiedag van de Nederlandse Vereniging voor een Nieuwe
Internationale Orde (NIO) op 16 mei, waar hij een der sprekers was. 1979
219-228.Artikelen en verhandelingen van Huizer na 1989. 1991, 1992, z.j.
Bevat 10 stukken
219.Verhandeling "Social movements in the underdevelopment of development
dialectic: A view from below". [1989]
220.Artikel "Participatory research and healing witchcraft: An essay in the anthropology
of crisis" in #"Constructing knowledge, authority and critique in Social Science#,
ed. L.Nencel en P.Pels. 1991
221.Concept voor paper gepresenteerd bij de Wereldraad van Kerken in Berlijn
"Chances for socialism in the third world". Met bijlagen. 1991
222.Verhandeling als hoofdstuk in een bundel [titel onbekend] "Mensbeelden in een
veranderende wereld". 1991
223.Schets van het Derde wereld Centrum "Van Derde Wereld Centrum naar Héél de
Wereld Centrum". 1992
224.Verhandeling "Vooroordelen: een kwestie van leven en/of dood?" gestuurd aan W.
Zuidema. 1991
225.Reactie op de rede van minister van Justitie Hirsch Ballin over recht en moraal in
het dagblad #Trouw#: "Deugdzaamheid bij christelijk-democratische bewindslieden
nodig?". 1991
226.Verhandeling "Mensenrechten gezien vanuit de basis". [1991]
227.Korte verhandeling "Mystiek en politiek". [1991]
228.Verhandeling "Hoe verder na het jaar van de vrede?". [1991]
229-236.Artikelen, verhandelingen en lezing van Huizer na 1989. 1991, 1993, 1995, 1996,
1999
Bevat 8 stukken
229.Verhandeling "Healing and coping in Western culture". 1993
230.Verhandeling: "Maya spiritualiteit: een voorbeeld voor ons?". [1993]. Verhandeling
"Saber indigena y espiritualidad popular: un desafio para los desarrollistas". In:
#Foro internacional sobre la spiritualidad de los pueblos indigenas de America#.
Juni. Met aantekeningen. 1996
231.Lezing "The global context of poverty and the future of children". Opgenomen in:
#A newsletter child letter#, nummer 1. Met correspondentie. 1995
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232.Verhandeling "Veranderingen van levensstijl in mondiaal perspectief". Met concept
en aantekeningen. [1995]
233.Ingezonden stuk in het dagblad #Trouw# "Vragen bij de Fokker affaire". Met
concept en aantekeningen. 1996
234.Artikel "Spiritualiteit en marxisme" in het maandblad #Voorlopig#, bijlage bij het
weekblad #Hervormd Nederland#, januari 1991. Met correspondentie. 1991
235.Discussion Paper voor het United Nations Research Institute for Social
Development (UNRISD) "Peasant mobilization for land reform". 1999
236.Verhandeling "Indigenous knowledge and western power: a challenge to
developmentalist science". Ook gebruikt bij internationale workshop te Hohenheim.
Met Spaanse vertaling. 1991
237-1."Landhervorming in Peru van bovenaf opgelegd". In #De Nieuwe Linie#, 23
augustus. 1983
237.Artikelen en ingezonden stukken van Huizer. Geordend op jaar. 1983-1985, 1991,
1995-1996
Bevat 9 stukken
237-2."De spiegel der "heidenen", religie en verzet bij Noord-Amerikaanse Indianen". In
#De Bazuin#, 14 december. 1984
237-3."Boeddhisme en bevrijding". In #De Bazuin#, 15 november. 1985
237-4."Third world marxism: A view from below". In #Economic Review#, septemberoktober. 1991
237-5."Martelingen". Ingezonden stuk in de #Volkskrant#, 4 november. 1991
237-6."De spiritualiteit van de stille kracht leeft nog steeds". In #Voorlopig#, bijlage van
#Hervormd Nederland#, december. 1995
237-7."Het wilde westen van de vrije-markteconomie". In dagblad #Trouw#, 27 januari.
1991
237-8."Het volle Nederland en de bouwlobby's". In dagblad #Trouw#, 6 maart. 1996
237-9."Reactie op Broër". In: #Facta, sociaal wetenschappelijk magazine#, november.
1996
238.Knipsels uit kranten en tijdschriften met informatie over Huizer. 1966, 1968,
1974-1993
239.Stukken betreffende de taakomschrijving en aktiviteiten van het DWC. 1982, 1984,
1986, 1987, 1992, z.j.
240-1."La inseguridad en la agricultura". [Auteur onbekend]. Toegestuurd door [Arjen].
z.j.
240.Artikelen, verslagen en onderzoeksvoorstellen die hem werden toegestuurd.
Geordend op auteur. Met correspondentie en aantekeningen. 1971, 1981, 1984,
1988-1989, 1992, z.j.
Bevat 12 stukken
240-2.Artikel van S. Bodenheimer "Dependency and imperialism, the roots of Latin
American underdevelopment" in #Politics and society, may 1971. Met aanbeveling
door L. Schellekens. 1971
240-3.Essay "Sociology and public policy making". Uitgave van de Landbouwhogeschool
Wageningen. Auteur en afzender B. Lekanne dit Deprez. Met toelichting. 1981
240-4.Samenvatting van de dissertatie van C. Risseeuw #The fish don't talk about the
water, gender transformation, power and resistance among women in Sri Lanka#.
1988
240-5.Onderzoeksvoorstel van K. Peiris en C. Risseeuw "Proposal and script for a
documentary on women coir workers in Sri Lanka". 1984
240-6.Discussiepaper "The role of social scientists in farming systems research" door J.
Kronenburg. Met aantekeningen. 1988
240-7.Onderzoeksvoorstel van P. Vera en Th. Mulleneers "De rol van de Chileense
vrouwenbeweging in het re-democratiseringsproces". 1989
240-8.Onderzoeksvoorstellen door Kan Feng Min over de emancipatie van de Chinese
vrouw en haar deelname aan technische beroepsopleidingen. 1988-1989
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platteland door Jia Suying. 1989
240-9.Concept-onderzoeksvoorstel over de betekenis van de industrialisering voor het
240-10.Boekje #Entering the third milleunium, some suggestions#. Auteur en afzender J.
Tinbergen. 1992
240-11.Bundel "Exercises in learning to be, poems, plays and inter-cultural reflections",
uitgegeven in eigen beheer door auteur en afzender J. Kuitenbrouwer. 1992
240-12."Participatief actie-onderzoek en scholing, een veldbericht vanwege M. Lammerink"
door L. Mulder. Met correspondentie.
241-251.Scripties en dissertaties die hem werden toegestuurd. 1975, 1978, 1983, 1985, 1986,
1988, 1989, 1992
Bevat 11 stukken
241."De Nederlandse arbeidersbeweging en het Indonesische vraagstuk 1945-1949".
Scriptie van G.Korthof. KU Nijmegen. 1975
242."Kenya, een model voor de toekomst?". Scriptie van W. Schuurmans. KUN. 1978
243."Het internationale vakbondswerk bij Akzo van 1972-1982". Scriptie van Y.de Jong.
Centrale Interfaculteit Universiteit van Amsterdam. 1983
244."Vrouwen in de weer, een onderzoek naar de dubbele arbeidstaak van Mexicaanse
vrouwen". Scriptie van K. Hulshof en I. Roelfsema voor het Sociologisch Instituut
van de Rijks Universiteit Groningen. 1985
245."Over de betekenis van cultuur en godsdienst in de discussie over volksgodsdienst
in Latijns Amerika". Scriptie van Jos Demon. KUN. 1986
246.Agama lama, oude religie. Agama baru, nieuwe religie", scriptie van M. Papilaja.
KUN. 1988
247."Participatieve landbouwvoorlichting". Scriptie van M. van Duijnhoven. KUN. 1988
248."Molukse intellectuelen en voormannen als bemiddelaars in een poli-etnische
samenleving". Scriptie van S. Ririhena. KUN. 1989
249."Extension and people's participation (in Zambia)". Scriptie van I. van Schayk. KUN.
1992
250."History of Saen Charfon Akha and his people in Thailand". Scriptie van
[onbekend]. z.j.
251."A review of Arab feminist movements from the late 19th century to the early 20th
century: Egypt and Algeria". Dissertatie van Y. Jawad. KUN. 1983
252.Stukken betreffende de manifestatie "Rotterdam 50 jaar wederopbouw. Visie op de
toekomst". Met kanttekeningen. 1996
253.Bewijs van deelname aan een symposium gehouden in Colombia, april. 1977
254-255.Krantenknipsels. Geordend op jaar en onderwerp. 1964-1966, 1968
Bevat 2 stukken
254.Over Latijns-Amerika, H. Mulisch als 'verzetsschrijver' en de Nijmeegse
studentenakties. 1964, 1965, 1968
255.Verslagen van L. Klatser van zijn verblijf in Chili in het Algemeen handelsblad. 1966
256-265.Stukken betreffende ontwikkelingswerk in diverse regio's. Geordend op land. 1959,
1961, 1965, 1966, 1970, 1973, 1975
Bevat 10 stukken
256.Over economische ontwikkeling in Uzbekistan. 1961
257."Lectura addicional". Teksten van diverse auteurs uitgebracht door de faculteit
Sociologie van de Universidad Nacional de Colombia te Bogota door diverse
personen. 1959, 1961, 1965, z.j.
258."Agricultural Coöperative movement in Japan". Uitgegeven door The Institute for
the Development of Agricultural Coöperation in Japan (IDACA). [1962]
259.Rapporten over landbouwontwikkeling in diverse Latijns-Amerikaanse landen.
[1966], z.j.
260.Slotrede door de voorzitter van de World Land Reform Conference in Rome, junijuli. 1966
261.Papers van A. Ellman en D. Feldman voor het "Seminar on changes in Tanzanian
rural society and their relevance for developmental planning" van 7-11 december.
1970
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campesinas en Latinoamerica" door Z. Kowalewski en "Transmitting new ideology
with old method: an ananlysis of the study of Mao Tse Tung's thought mouvement"
door Chien Chiao voor "The International Congress of Anthroplological and
Ethnlologocal Sciences" te Chicago, USA. 1973
262.Papers "Dependencia cultural de las comunidades rurales y las guerrillas
263.Paper "Polarity and equality in the Chines Peoples Communes" door W. Wertheim
voor het Centre of International and Area Studies van The University of London.
1973
264.Methode van alfabetisatie van Paulo Freire en functionele alfabetisatie van
UNESCO. [Auteur onbekend]. [1973]
265.Papers voor The World Conference of Labour (WCL) and of the Latin American
Central of Workers te Santiago, Chili 10-15 april. 1973
266-270.Stukken betreffende ontwikkelingswerk in diverse regio's. Geordend op onderwerp.
1975-1977, 1979, 1980
Bevat 5 stukken
266.Schets van de situatie in Santa Lucia door S. Milan Echeagaray van het Instituto de
Investigaciones Economicos (UNAM). 1975
267.Discussiestuk voor het ILO "Transnational enterprises and the cheap labour force
in less developed coutries" door R. Trajtenberg. 1976
268.Bijlage bij "Boletin informativo de la semana 19-25 diciembre 1977 "La iglesia de
Olancho". 1977
269.Paper "Monopoly and agricultural development in the Third World" door E. Feder,
z.j. Twee versies van het artikel "Competition between man and animal over
agricultural resources in underdeveloped countries" in # Economic and Political
Weekly, august 1979# en in # Review III, winter 1980# door E. Feder. z.j., 1979-1980
270."Small farmer's development manual, Volume II". FAO-uitgave, Thailand. Met
kanttekeningen. 1979
271.Affiches met aankondiging van lezing van of debat met Huizer. 1992, 1997, z.j.
272.Verklaring over het terugbetalen van zijn studiebeurs. 1950
273-274.Blocnotes en losse aantekeningen. Geordend op jaar. [Eind jaren '60] -1985
Bevat 2 stukken
273.[eind jaren '60]-1979 1979
274.1980-1985
275.Agenda's en adresboekjes. 1966, 1971, 1972, 1974, z.j.
276-1."The imposition of values and the peasant's struggle for equity (?)". Met
correspondentie. z.j.
276.Verhandelingen, artikelen en brief van Huizer. Prints van WP 5.1-bestanden op
diskette. Geordend op onderwerp. 1986, 1996-1997, z.j.
Bevat 24 stukken
276-2."Koppeling van spiritualiteit en politieke actie". [1992-], z.j.
276-3."New age en spiritualiteit in mondiaal perspectief" (Huiz 113.wpi). [1994-]
276-4."New age en spiritualiteit in mondiaal perspectief". (Huiz 117.wpi). [1994-]
276-5."Koppeling van spiritualiteit en politieke actie". [1992-]
276-6."Globalization from above and from below". 1996
276-7."Bundeling van kracht voor een héle wereld". [1992-]
276-8."Spirituality and struggle for land". z.j.
276-9."Indigenous spirituality and popular resistance". [1996-]
276-10."De nieuwe tijd". [1992-]
276-11."Zapata's boerenopstand". z.j.
276-12."Spiritualiteit en marxisme". [1992-]
276-13."Los ultimos 500 anos: Capitalismo como 'el culto de la carga". [1992-]
276-14."Riego y equidad". [1994-]
276-15."Goodwill stuk". [1994-]
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draft for comments). [1996-]
276-16."Land reform and peasant movements in a global perspective from below". (First
276-17."Globalization from above and from below". (Paper presented at the 8th Conference
of North American and Cuban Philosophers and Social Scientists, La Habana, June
1966; revised version for comments). 1996
276-18."Globalization from above and from below: a dialectical process". (Revised draft for
comments). [1999-]
276-19."Commentaar". (Reactie op Kees Jansen's kritiek op R. Rivas). z.j.
276-20."Anthropology as advocacy". Concept July. 1996
276-21."References". Vier literatuurlijsten. [-1995]
276-22.Brief aan promovendus ['Donny']. Concept. 1997
276-23."Vijandbeelden in eigen huis". z.j.
276-24."Spirituality and liberation of the Third World: a challenge for socialists. In:
#Socialism in the world", Int. Journal of Marxist and Socialist Thought". 1989
277-1.Auteur: G. Bors. (Zonder titel. Aanduiding op diskette: "Bors, wezenlijke vragen bij
ontwikkelingsvraagstukken"). z.j.
277.Verhandelingen en artikelen door anderen en door Huizer samen met andere auteur.
Prints van WP 5.1-bestanden op diskette. [1995-], z.j.
Bevat 3 stukken
277-2.Milieustuk B. Arts: "Noodzaak van fundamentele verandering". [1995-]
277-3.B. Arts en G. Huizer: "De grenzen voorbij, Klaas Bouwer over milieuproblemen en
milieuvisies in ontwikkelingslanden". [1995-]
278.Sollicitaties en CV's. Met correspondentie. 1966-1992
279-1.K. Lieten. 1978-1985
279.Correspondentie met en over diverse studenten, promovendi en/of medewerkers.
Met bijlagen. Geordend op naam. 1978-1985, 1995-1996
Bevat 4 stukken
279-2.A. de Schutter. 1981-1983
279-3.L. Schellekens. 1979-1980
279-4.R. Rivas. 1995-1996
280.Stukken betreffende organisatie en beleid van het DWC. 1985-1996
281-1."Inleiding. Oceanië en beeldvorming". (In: #[Onbekend]#). z.j.
281.Artikelen van A. Borsboom en lijst van publicaties van M. de Graaf. Geordend op
titel. 1984, z.j.
Bevat 3 stukken
281-2."Sjamaan: goochelaar of genezer?". In: #Tijdschrift voor ziekenverpleging#,
nummer 25. 1984
281-3."List of publications, submissions, unpublished papers and field notes" door M. de
Graaf. Met aantekening van A. Borsboom. z.j.
282.Programma en bijdragen van diverse Indiase auteurs aan het New Delhi Symposium
on Multinational Corporations te New Delhi. 1982
283-285.Rapporten, verslagen en artikelen van diverse auteurs over onderzoek naar
ontwikkelingswerk in diverse regio's. Geordend op werelddeel. 1960, 1963-1965,
1967-1973, 1978, 1980-1985, z.j.
Bevat 3 stukken
283.Afrika. 1960, 1967-1970, 1981, 1984-1985, z.j.
284.Azië. 1963, 1960, 1965, 1970-1973, 1983, z.j.
285.Latijns Amerika. 1963-1964, 1969, 1971-1972, 1978, 1980-1984, z.j.
286.Papers voor bijeenkomsten van de Society for Applied Anthropology en voor
congressen van de American Anthropological Association. 1973, 1975
287-1."The ethno-centricity of scientific logic" door R. Scholte. [1975]
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Bevat 4 stukken
287.Papers voor het seminar van het Antropologisch-Sociologisch Centrum van de UVA
z.j.
287-2."Women
in in
peasant
struggles"
door M. Mies.
te Amsterdam
1975. Met
aantekeningen,
commentaren
en correspondentie.
1975,
z.j.
Geordend
op
titel.
287-3."Oil and anthropology" door A. Southhall. 1975
287-4."Knowledge and power" door F.C. Miller. z.j.
288.Correspondentie met diverse personen over een studiereis en het promotieonderzoek van P. Hoebink. 1983, 1987, 1988, 1992
289.Artikelen door diverse auteurs voor het onderwijsprogramma van het
Studiecentrum voor Vredesvraagstukken. 1986
290.Brochures, tijdschriften en nieuwsbrieven. 1960-1991
291.Onderzoeksverslagen, rapporten en dissertaties. 1955-1992
292.Rapporten van de FAO en andere VN- organisaties. 1963-1983
293.Verhandeling als bijdrage voor de Encyclopedie "Catholica": "Het begrip revolutie".
(Door onbekend). 1982-1983, z.j.
294.Rapport "Two case studies". "The sugarcane processing industry of Western Uttar
Pradesh" door H. de Haan en "The leather goods sector in Agra" door J.
Waardenburg. 1984
295.Verhandeling "Participatory research and popular education in a context of peasant
economy" door V. Gianotten en T. de Wit. 1982
296-1.Onderzoeksvoorstel door W. Kamper "Omgang met kennis, zoeken naar
veranderingsmogelijkheden". 1967
296-2.Verhandeling "De Hux-opstand, een boerenverzetsbeweging in Centraal-Luzon"
door W.G. Wolters. Met aantekeningen. 1967
297.Verhandeling "La investigacion participativa de la educacion de adultos y la
capacitation rural" door A. de Schutter. Met kanttekeningen. 1980
298.Verhandeling "De opbouw van een productie-coöperatie" uitgegeven door de
Associatie van bedrijven op coöperatieve grondslag (ABC). 1973
299.Gedichtendbundel "Poesia revolucionaria Nicaraguense", uitgegeven door de
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