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Archief A.C. van der Leeden

Ten Geleide

A.C. van der Leeden (1922-2001)
1. Geschiedenis van de archiefvormer
Alexander Cornelis van der Leeden, 'Lex' of 'Alex' voor vrienden, werd geboren in 1922 in Batavia, het tegenwoordige
Jakarta. Van 1946 tot 1951 studeerde hij Indologie en Culturele Antropologie aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Hij werd
in deze periode lid van het dispuut Waar Dromers Ontwaken, waarvan ook J.P.B. de Josselin de Jong, J. Pouwer en A.A.
Trouwborst lid waren. Eén van de scripties die hij schreef, bestond uit een analyse van Les structures élémentaires de la
parenté van C. Lévi-Strauss, dat uitkwam in 1949. In 1952 trad hij in dienst van het Bureau voor Bevolkingszaken in
Hollandia, het tegenwoordige Jayapura, als gouvernements-antropoloog. Zijn superieur bij deze instelling was J. van
Baal. Van 1952 tot 1955 verrichtte hij veldwerk in het achterland van de plaats Sarmi aan de noordkust van West NieuwGuinea. Hij verzamelde daar vooral materiaal op het gebied van de materiële cultuur, taal, religie en sociale organisatie.
In 1956 had hij als afsluiting van zijn aanstelling bij het Bureau voor Bevolkingszaken een jaar studieverlof in Leiden, om
de door hem in het Sarmi-achterland verzamelde gegevens te verwerken in een proefschrift. Hij promoveerde in 1956 bij
J.P.B. de Josselin de Jong op het proefschrift Hoofdtrekken der sociale structuur in het westelijke binnenland van Sarmi.
Na zijn promotie was Van der Leeden achtereenvolgens van 1956 tot 1960 assistent-conservator van de Indonesische
afdeling van het Museum voor Land- en Volkenkunde in Rotterdam, en van 1960 tot 1969 conservator van de
Indonesische afdeling van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Zijn aanstelling in Leiden heeft hij van 1964 tot
1965 onderbroken met een door de Nederlandse Organisatie ter bevordering van Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek
(ZWO) en het Australian Institute for Aboriginal Studies (AIAS) gesubsidieerde onderzoekstijd in de missiepost Rose
River, het tegenwoordige Numbulwar, in het oosten van Arnhem Land in Australië. Hij verzamelde daar vooral materiaal
op het gebied van de materiële cultuur, taal, religie en sociale organisatie. Van 1968 tot 1969 volgde hij als toehoorder
het college Structuralisme aan de Rijksuniversiteit Leiden, dat werd gegeven door J.P.B. de Josselin de Jong.
Na zijn aanstellingen in de volkenkundige musea van Rotterdam en Leiden werd Van der Leeden wetenschappelijk
hoofdmedewerker bij het Instituut voor Culturele en Sociale Antropologie aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Zijn
superieur bij deze instelling was A.A. Trouwborst. Studenten van hem in deze periode waren onder andere A. Borsboom
en P. Haenen. Op papier was hij in Nijmegen van 1969 tot 1978, maar in levende lijve was hij veel elders. Van 1971 tot
1972 beschikte hij over een subsidie van het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS) en werkte hij zijn in Rose
River verzamelde materiaal voor een deel uit. Dit resulteerde in de publicatie van zijn in 1975 verschenen omvangrijke
artikel 'Thundering Gecko and Emu: Mythological Structuring of Nunggubuyu Patrimoieties' in het door L.R. Hiatt
geredigeerde liber amicorum van W.E.H. Stanner. Van 1973 tot 1975 was hij ook docent aan de Katholieke Universiteit in
Leuven en van 1975 tot 1977 was hij eerste vertegenwoordiger van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde (KITLV) in Jakarta. Zijn post in Nijmegen werd van 1976 tot 1977 waargenomen door J. Pouwer.
In 1978 verliet Van der Leeden Nederland en vestigde zich in Indonesië. Van 1978 tot 1998 had hij tijdelijke aanstellingen
als adviseur, docent en onderzoekssupervisor bij achtereenvolgens de Universitas Cenderawasih in Jayapura en
Manokwari en de Universitas Indonesia in Jakarta. Hij werkte onder andere samen met E. Masinambow. Van 1979 tot
1984 verrichtte hij veldwerk op de Raja Ampat-eilanden ten oosten van het Vogelkop-schiereiland in Indonesië. Hij
verzamelde daar vooral materiaal op het gebied van materiële cultuur, taal, politiek, religie en sociale organisatie. Zijn
belangrijkste informant en assistent voor dit onderzoek was H. Arfan. In 1993, hetzelfde jaar als waarin A.A. Trouwborst
en P. Haenen zijn liber amicorum publiceerden, Vrienden en verwanten: Liber amicorum Alex van der Leeden,
publiceerde hij Ma'ya: A Language Study, Part A: Phonology. Hij wilde nog drie andere boeken over de Ma'ya taal
publiceren op grond van het materiaal dat hij op de Raja Ampat-eilanden verzameld had: een woordenboek, een
grammatica en een morfologie. Over deze projecten had hij contact met de taalkundigen B. Remijsen en H. Steinhauer.
Voor hij deze projecten tot een goed einde kon brengen, overleed hij in 2001 in Jakarta.
2. Verantwoording van de inventarisatie
Het etnografische materiaal dat Van der Leeden verzamelde, bestaat uit: voorwerpen, foto's, geluidsbanden, tekeningen
en aantekeningen. Tijdens zijn leven heeft hij originelen en kopieën van zijn materiaal ondergebracht op vier plaatsen: het
Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden, het Australian Museum in Sydney, het Australian Institute for Aboriginal and
Torres Strait Islander Studies (AIATSIS, voorheen AIAS) in Canberra, en bij hem thuis in Jakarta.

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 2/12

Archief A.C. van der Leeden
Leiden

Sydney

Canberra

Jakarta

voorwerpen

+

-

-

-

foto's

+

-

-

+

tekeningen

-

-

-

+

aantekeningen

-

-

-

+

voorwerpen

+

+

+

-

foto's

+

-

+

+

geluidsbanden

-

-

+

+

tekeningen

-

-

-

+

aantekeningen

-

-

+

+

geluidsbanden

-

-

-

+

tekeningen

-

-

-

+

aantekeningen

-

-

-

+

1. Sarmi

2. Rose River

3. Raja Ampat

Na zijn dood in 2001, is het antropologische en linguistische materiaal dat in de werkkamer van Van der Leeden in
Jakarta aanwezig was, door P. Haenen en een assistent van J. Vredenbregt in houten kratten gepakt en door de
Nederlandse Ambassade verstuurd, in 2002, naar het Centre for Pacific and Asian Studies (CPAS) in Nijmegen. Van der
Leeden had met T. van Meijl, bestuurslid van deze organisatie, waarvan A. Borsboom de voorzitter is, gecorrespondeerd
over de mogelijkheid het wetenschappelijke materiaal na overlijden van de archiefvormer bij het Katholiek Documentatie
Centrum (KDC) in Nijmegen onder te brengen en toegankelijk te laten zijn via het Centre for Pacific and Asian
Studies(CPAS). Uit de correspondentie blijkt dat Van der Leeden sterk voelde voor deze regeling, maar hier geenszins op
was ingericht.
In 2003 is het materiaal door de documentalist van het CPAS in omslagen en dozen van het KDC gepakt en voorzien van
een magazijnlijst. Daarna is het materiaal, bestaande uit foto's (Sarmi), geluidsbanden (Rose River, Raja Ampat) en
tekeningen en aantekeningen (Sarmi, Rose River, Raja Ampat) door T. van Meijl overgedragen aan R. de Klerk,
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archivaris van het KDC.
Een klein gedeelte van het bij het CPAS aangekomen materiaal is overgegaan in handen van Anne-Lise van der Leeden,
dochter van Van der Leeden en zijn eerste vrouw Biten, omwille van persoonlijke herinnering. Anne-Lise van der Leeden
was met haar moeder aanwezig bij haar vader in Rose River in 1964-1965.
Van een aantal geluidsbanden uit Rose River, genummerd 1-95, is een gedetailleerde inhoudsopgave aanwezig in het
archief. Dit is de documentatie-éénheid met plaatsingsnummer 174.
De linguïsten H. Steinhauer en B. Remijsen hebben belangstelling getoond voor het taalkundige Raja Ampat materiaal.
Zij zoeken iemand die het door Van der Leeden begonnen Ma'ya-Engels woordenboek kan voltooien.
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1.Verslagen en dagboekkanttekeningen van het kantoor voor Bevolkingszaken te
Sarmi (Nieuw-Guinea) aan het hoofd van het kantoor voor Bevolkingszaken te
Hollandia (Nieuw Guinea) 1952-1954
2.Verslagen van het kantoor voor Bevolkingszaken te Sarmi uitgebracht aan het
hoofd van het kantoor voor bevolkingszaken te Hollandia over economische
taalkundige en sociale verhoudingen in het Sarmi-achterland. Met bijlagen
1953-1954
3.Tekeningen door inwoners van het Sarmi-achterland [1953]
4.Kopieën van genealogieën van clans en subgroepen van clans van het Sarmiachterland 1954
5.Genealogieën van clans en subgroepen van clans in het Sarmi-achterland 1954
6.Aantekeningen over materiële cultuur en verwantschap in het Sarmi-achterland
[1953]
7.Aantekeningen over materiële cultuur, geografie, verwantschapsterminologie en
sociale organisatie in het Sarmi-achterland Indonesië) [1953]
8.Correspondentie met diverse personen en instellingen over bevolkings- en
dienstzaken in het Sarmi-achterland en andere gebieden. Incidenteel met bijlagen
1953-1955
9.Correspondentie met bestuursambtenaren en bewoners van het Sarmi-achterland
1953-1954
10.Aantekeningen over een voedingsonderzoek bij de Samarokena in het Sarmiachterland gehouden van 14-29 maart 1954
11.Lezingen gehouden bij diverse gelegenheden over het Sarmi-achterland. Met een
werkverslag over de wajang purwa 1955-1956, 1958-1961
12-14.Serie aantekenboeken en -schriften A-N opgesteld in het Sarmi-achterland.
Geordend op onderwerp 1952-1954
Bevat 3 stukken
12.Materiële cultuur, taal en sociale structuur, A-C. 1952-1954, 3 delen 1952-1954
13.Materiële cultuur, economie, taal, religie en sociale structuur, D-I. [1953], 6 delen
1953
14.Pijlen, K-N. [1953], 4 katernen 1953
15.Verhalen van Numburindi, Arnhemland (Australië) over mythische wezens,
verwantschap en huwelijk. Met verhaal over de oprichting van de missiepost in
Numbulwar, Arnhemland (Australië). Met een fonologische verhandeling 1964
16.Liedteksten van Numburindi, Arnhemland (Australië) over de bolgra of reddish
crane. Met kopie van brief aan A.M. Moyle te Clayton, Victoria (Australië). Met
tabellen houdende metrische gegevens 1972, z.j
17.Stukken betreffende geluidsopnames van Brolgaliederen in Arnhemland (Australië).
Met kopie van brief van A.M. Moyle 1972, z.j.
18.Aantekeningen over verwantschap en het Gunabibiritueel bij de Numburindi,
Arnhemland (Australië) [1964]
19.Tekeningen van Numburindi, Arnhemland ( Australië) [1964]
20.Liedteksten van Numburindi, Arnhemland (Australië) met Maleise elementen. Met
bijlagen. Met correspondentie 1973, z.j
21.Verslagen van veldwerk in het gebied van de Numburindi, Arnhemland (Australië)
1964-1965
22.Aantekeningen over aspecten van de besnijdenis bij de Numburindi, Arnhemland
(Australië) [1964]
23.Aantekeningen over aspecten van de Ru:l-cult van de Numburindi, Arnhemland
(Australië) [1964]
24.Aantekeningen over aspecten van de Kunapipicult van de Numburindi, Arnhemland
(Australië) [1964]
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Bevat 5 stukken
25-29.Serie aantekeningen over aspecten van de cultuur van de Numburindi, Arnhemland
z,j.
25.Deel 1-4,Serie
veldtapes
1, 3, 5-9, 11-12,
16 en 30[1964]
(Australië).
1-21. Geordend
op seriedeel
26.Deel 2-8, veldtapes 15-16, 21, 25, 27-28, 30, 32-34, 37, 39 en 74 z,j.
27.Deel 9-12, veldtapes 1, 5, 7-8, 10-11, 33, 35-36, 40 en 92 z.j.
28.Deel 13-16, veldtapes 11-12, 36-38 en 74
29.Deel 17-21, veldtapes 38, 41, 43-45 en 76-77 z.j.
30.Aantekeningen bij foto's van voorwerpen verzameld bij de Numburindi
(Arnhemland, Australië) 1965
31.Werkgroep Culturele Deprivatie van het instituut voor Culturele Antropologie te
Nijmegen 1970
32.Artikel "Ambrym and other Melanesian systems". Met bijlagen [1970]
33.Aantekeningen voor artikel "Voedsel in Nieuw-Guinea" 1958
34.Correspondentie met diverse personen over P. Haenen en A. Trouwborst (red.)
#Vrienden en verwanten: liber amicorum Alex van der Leeden# 1993
35.Voorstel voor onderzoeksproject "Siri and other patterns of agression in Indonesian
cultures". Met bijlagen 1985
36.Artikel "Some notes on Raja Ampat kinship terminology". Met bijlagen 1995
37.Verhandelingen over het cultuurbegrip, toegepaste etnologie, vuur, verlichting en
religie. Met een uittreksel van C. Lévi Strauss, "Les structures élémentaires de la
parenté" en de lezing "Losse structuur in Nieuw-Guinea" 1947-1949, 1951, 1955
38.Rapport "Laporan pilot study di Daerah Moi (Sorong)" 1983
39.Verhandeling "Over Nieuw-Guinea als etnologisch studieveld (ESV)". Met bijlagen
1993-1994
40.Verhandeling "Structural anthropology in retrospect" 1994
41.Lijst houdende Nunggubuyu woorden op basis van veldtape z.j
42.Aantekeningen over verwantschap en verwantschapstermen bij de Numburindi,
Arnhemland (Australië). Met rapporten van Earl J. Hughes over het Nunggubuyu en
een versie van het verhaal "Emu and the Gecko" z.j
43.Aantekeningen over het Balamumu z.j
44.Plan voor het boek #Guda'rgu: a joint study of an Australian aboriginal song style#
in samenwerking met A.M. Moyle. Met kopie van brief van Moyle. Met tabellen
houdende metrische gegevens 1971-1972
45-52.Aantekeningen betreffende de Numburindi, Arnhemland (Australië). Geordend op
onderwerp z.j
Bevat 8 stukken
45.Verwantschapsterminologie z.j.
46.Huwelijken: Mandajung moiety z.j.
47.Het Nunggubuyu z.j.
48.Verhalen over moieties en mythische wezens (veldtapes 16/4, 39/5-39/6) z.j.
49.Socio-politieke organisatie z.j.
50.Huwelijken: Mandaridja moiety z.j.
51.Interclanrelaties en huwelijken z.j.
52.Rituelen met liederen: Gunabibi, Kunapipi, Besnijdenis en Ru:l z.j.
53.Brieven en rapporten over Indonesisch-Nederlandse onderzoeksprojecten op het
Vogelkopeiland en de Raja Ampateilanden. Met bijlagen 1980, 1985
54-55.Correspondentie met diverse personen en instellingen en rapporten over
Indonesisch-Nederlandse onderzoeksprojecten op de Molukken en de Raja
Ampateilanden. Met bijlagen 1978-1980
Bevat 2 stukken
54.1978-1979
55.1979-1980
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56.Verhandelingen over de Raja Ampateilanden door studenten van de Universitas
Cenderawasih te Jayapura (Indonesië). Met bijlagen 1979-1981
57.Interdisciplinair onderzoeksproject op het Vogelkopschiereiland (Indonesië)
1982-1983
58.Verhandeling "The village" over Samate op het Raja Ampateiland Salawati
(Indonesië) z.j
59.Landkaarten van de Raja Ampateilanden (Indonesië) z.j
60-74.Aantekeningen over dorpen op de Raja Ampateilanden (Indonesië). Geordend op
onderwerp 1946, 1979-1985, 1987, 1993, 2000, z.j
Bevat 15 stukken
60.Samate op het eiland Salawati. 1979-1981, 1983 1979-1981, 1983
61.Genealogische gegevens van inwoners van Samate en Sailolof. Samate I. 1946,
1980, 1983 1946, 1980, 1983
62.Genealogische gegevens van Yenenas op het eiland Batanta. Met een
demografische tabel. 1979 1979
63.Samate op Salawati houdende Ma'yavocabulair in diverse semantische velden. Met
tabellen houdende geografische en demografische gegevens. Met verhandeling
"Ceritera asal marga Mayalibit, dari Kapitan Laut Salawati: Diceriterkan oleh
Abdulah Laganyan". Samate II. 1979, 1984-1985, 1987 1979, 1984-1985, 1987
64.Genealogische gegevens van inwoners van Biga en Lilinta op het eiland Misool. Met
verhandeling "Kumpulan sejarah singkat dan ceritera asal-usul dari suku-bangsa
Biga di Misol yang berasal dari Waigeo". z.j z.j.
65.Economische en genealogische gegevens van inwoners van Solol en Waibon op
Salawati. Met brief van H. Neuman. 1982-1983 1982-1983
66.Economische, religieuze en genealogische gegevens van Kalobo op het eiland
Selawati. Met tabellen over transmigratie. 1983 1983
67.Sagowinning, demografie en genealogie van Fyawat en Mocu op het eiland
Salawati. Met rapporten over sagowinning langs de Waijanrivier in noord-oost
Salawati en de verhandeling "Mite asal marga Parajal (sukubangsa Banlol; bagian
Fyawat): Diceriterakan oleh Baldus Parajal-Tamasen". 1980 1980
68.Clan-namen op de eilanden. Samate III. z.j z.j.
69.Verwantschap in Samate op het eiland Salawati. Samate IV. z.j z.j.
70.Geschiedenis van niet-Raja-Ampat clans. z.j z.j.
71.Religie in Samate op het eiland Salawati en Ma'yavocabulaire. Met een verhandeling
over adat. Samate III. 1985 1985
72.Ontbreekt z.j.
73.Adat, clans en overerving van titels. Met genealogieën. 1984-1985, 1993, 2000
1984-1985, 1993, 2000
74.Clans op de eilanden houdende Ma'yavocabulaire. Met enkele verhandelingen en
twee folders met Ma'ya-woorden voor kleuren. 1983 1983
75.Collegedictaten voor de Universitas Indonesia te [Jakarta] (Indonesië) 1984, 1989,
1991, 1994-1995, 1997-1998
76.Landrechten op het Raja Ampat-eiland Gag (Indonesië) 1999
77.Gedrukte genealogie van de Arfanclan te Samate op het eiland Salawati (Indonesië)
z.j
78.Correspondentie met bewoners van de Raja Ampateilanden en Sorong (Indonesië).
Met foto's 1984-1986, 1988-1989, 1991-1992, 1994-1999
79-83.Stukken betreffende de Ma'yataal. Geordend op onderwerp 1979, 1984, 2000-2001
Bevat 5 stukken
79.Swadesh woordenlijst, interlineair vertaalde teksten en fonologische notities. 1979,
2000 1979, 2000
80.Grammatica. Met een e-mail. 1984, 2001 1984, 2001
81.Classification noun phrases. z.j z.j.
82.Werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. z.j z.j.
83.Woordenboek (oud) en vragen aan Hud Arfan. z.j z.j.
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84.Indeling en windrichtingen van Samate op het Raja Ampateiland Salawati
(Indonesië) z.j
85.Kopieën van foto's van de inauguratie van Lembaga Masyarakat Adat Kalanafat
[Raja Ampat-eiland Doom] en van het Raja Ampateiland Waigeo (Indonesië) 2000
86.Aantekeningen over de islam in Samate op het Raja Ampateiland Salawati. Met
bijlagen z.j
87-92.Stukken betreffende de Ma'yataal. Geordend op onderwerp z.j
Bevat 6 stukken
87.Werkwoordanalyse z.j.
88.Fonetiek, morfologie en syntaxis z.j.
89.Verb derivation with vowel loss z.j.
90.Werkwoorden. Met inhoudsopgave van z.j.
91.Werkwoordanalyse. Met inhoudsopgave z.j.
92.Classificatie van zelfstandige naamwoorden. Met inhoudsopgave z.j.
93.Collegedictaten van de Universitas Cenderawasih te Jayapura (Indonesië) 1981,
1983-1984, 1986-1987
94.Verhandelingen "Noun phrases: general aspects" en "Common noun phrase" over
de Ma'yataal z.j
95-97.Stukken betreffende de Ma'yataal. Geordend op onderwerp z.j
Bevat 3 stukken
95.Affix meanings z.j.
96.Werkwoorden, adjectieven en idioom z.j.
97.Diversen. Met inhoudsopgave z.j.
98-99.Drukproeven van verhandelingen over de Ma'yataal. Geordend op titel 1993, z.j
Bevat 2 stukken
98."Conditioned clause roots" z.j.
99."Morphological processes", "Words" en "Verbs: general" z.j.
100-101.Stukken betreffende de Ma'yataal. Geordend op onderwerp z.j
Bevat 2 stukken
100.Phrases. Met inhoudsopgave z.j.
101.Semantiek z.j.
102-107.Drukproeven van artikelen. Geordend op titel 1994, z.j
Bevat 6 stukken
102."The islamic month", "Hardharât" en "Ritual patterns" z.j.
103."Verbless clause roots" en "Common clause roots". 1994 1994
104."State and statement clause roots". 1 stuk z.j.
105."Verb suprafixation" en "Nouns" z.j.
106."Kaskes asmaul husna". 1 stuk z.j.
107."Kaskes almarhum Muhammad Ali Arfan: bagian pertama". 1 stuk z.j.
108.Drukproef van woordenboek Ma'ya-Engels. Met bijlagen z.j
109.Aantekeningen over de Moi in het Sorongachterland (Indonesië). Met bijlagen 1982
110.Genealogische gegevens van inwoners van Gamta op het Raja Ampateiland Misool
(Indonesië). Met verhandelingen "Serajah dari marga Wihel di Gamta" en Certera
dari Muhammad Kasim Kaponon tentang peristiwa air bah di pulau Misol" z.j
111.Genealogische gegevens van inwoners van Fafanlap en Yellu op het Raja
Ampateiland Misool (Indonesië) z.j
112.Genealogische gegevens van inwoners van Manakari en Mage op het Raja
Ampateiland Misool (Indonesië) z.j
113.Correspondentie met Bert Remijsen en Keith Berry over Swadesh- en
Silwoordenlijsten in de Ma'yataal en de Astaal. Met bijlagen 2000
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114.Kwantitatieve gegevens van de dorpen Samate, Fiawat en Mocu op het Raja
Ampateiland Salawati (Indonesië) z.j
115.Aantekeningen over de Raja Ampateilanden Waigeo en Misool (Indonesië). Met
verhalen van bewoners van Misool z.j
116.Lijsten houdende literatuuropgave over de Raja Ampateilanden (Indonesië) en
lijsten houdende vragen voor etnoliguïstisch onderzoek 1985
117.Aantekeningen over de Ma'yataal. Met lijsten houdende telwoorden in diverse
Austronesische talen uit West-Papoea 1993, 1996, 1998-1999
118-124.Aantekeningen ten behoeve van het woordenboek Ma'ya-Engels. Alfabetisch
geordend z.j
Bevat 7 stukken
118.A-Ban z.j.
119.Bay-Fa'm z.j.
120.Fa'n-Ka'ba z.j.
121.Kabu-Ka'ru z.j.
122.Ka's-Lo z.j.
123.Lo'n-O'm z.j.
124.O'p-Su z.j.
125-146.Serie met Romeinse cijfers genummerde aantekeningen over de Ma'yataal.
Geordend op volgnummer. Incidenteel op onderwerp z.j
Bevat 22 stukken
125.I z.j.
126.II z.j.
127.III z.j.
128.IV z.j.
129.V, derivation series old z.j.
130.VI, derivation series new I z.j.
131.VII, derivation series new II z.j.
132.VIII, derivation series new z.j.
133.IX z.j.
134.X z.j.
135.XI z.j.
136.XII, NP II en Pos NP II z.j.
137.XIII, Pos NP II en Restr NP z.j.
138.XIII, Restr NP II, Prep NP, Coor NP en VP z.j.
139.XIV, Claus Root Types z.j.
140.XV, Clauses z.j.
141.IXX z.j.
142.XX z.j.
143.XXI z.j.
144.21 z.j.
145.XXVII z.j.
146.XXVIII z.j.
147.Correspondentie met linguïsten en antropologen 1996-1997
148.Aantekeningen over sociale organisatie en mythologie van Numburindi,
Arnhemland (Australië) z.j
149.Collegedictaten Universitas Cenderawasih te Jayapura en Universitas Indionesia
[Jakarta} (Indonesië) z.j
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150.Collegedictaten Katholieke Universiteit Leuven (België) en Katholieke Universiteit
151-156.Serie genummerde aantekenboekjes over onderzoek op de Raja Ampateilanden
(Indonesië). Geordend op volgnummer 1978-1980, 1983, z.j.
Bevat 6 stukken
151.Nrs. 1-2. 1978-1979 1978-1979
152.Nrs. 3-6. z.j. z.j.
153.Nrs. 7-9. 1979 1979
154.Nrs. 10-11. z.j. z.j.
155.Nrs. 12-13. 1980 1980
156.Nrs. 14-15. 1983 1983
157-160.Aantekening over de Ma'ya-taal. Geordend op onderwerp z.j
Bevat 4 stukken
157.Niet gespecificeerd z.j.
158.Niet gespecificeerd z.j.
159.Morfologie z.j.
160.Niet gespecificeerd z.j.
161-173.Collegedictaten. Geordend op onderwerp 1968-1974
Bevat 13 stukken
161.Sociale organisatie I. 1970-1971 1970-1971
162.Sociale organisatie II. 1970-1971 1970-1971
163.Sociale organisatie III. 1970-1971 1970-1971
164.Sociale organisatie IV. 1971-1974 1971-1974
165.Tribale samenlevingen. 1974 1974
166.Sociale structuur I. 1970-1971 1970-1971
167.Sociale structuur II. 1970-1971 1970-1971
168.Australië. z.j z.j.
169.Melanesië. z.j z.j.
170.Fictieve tegenstelling tussen Frans en Brits structuralisme. 1969-1970 1969-1970
171.Structuralisme van De Josselin de Jong I. 1968 1968
172.Structuralisme van De Josselin de Jong II. 1968 1968
173.Structuralisme van De Josselin de Jong III. 1968 1968
174.Registratieformulieren van het Australian Institute of Aboriginal Studies (AIAS) voor
veldtapes met opnames gemaakt bij de Numburundi, Arnhemland (Australië) in
1964 1965
175.Aantekeningen betreffende veldtapes met opnames gemaakt bij de Numburundi,
Arnhemland (Australië) [1964-1965]
176.Lijsten houdende informatie over veldtapes met opnames van Brolgaliederen
gezongen door Numburund, Arnhemland (Australië). Met kopie van een
begeleidende brief van A.M. Moyle 1971-1972
177.Kaarten van de Raja Ampateilanden Salawati en Batanta (Indonesië). Met
aantekeningen z.j
178.Aantekeningen over foto's gemaakt in het Sarmi-achterland (Indonesië). Met
tekeningen van patronen op pijlen z.j
179.Aantekeningen over de Ma'yataal. Met bijlagen z.j
180.Adreslijsten z.j
181-185.Audiocassettes met opnames gemaakt in dorpen op Raja Amateilanden (Indonesië).
Geordend op dorpsnaam [1981]
Bevat 5 stukken
181.Samate op Salawati. 21 cassettes z.j.
182.Solol op Salawati. 5 cassettes z.j.
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183.Yenenas op Batanta. 4 cassettes z.j.
184.Fiawat en Mocu op Salawati. 5 cassettes z.j.
185.Eiland Misool. 1 cassette z.j.
186.Audiocassette met opnames gemaakt in het dorp Manokwari op het
Vogelkopschiereiland (Indonesië) 1982
187.Geluidsbanden met kopieën van veldtapes gemaakt bij de Numburindi, Arnhemland
(Australië) z.j
188-193.Geluidsbanden. Geordend op onderwerp 1948-1949, 1952, 1962-1964, z.j
Bevat 6 stukken
188.Opnames gemaakt bij de Numburindi, Arnhemland (Australië). Veldtapes 1-55, 57.
[1964] 1964
189.Opnames gemaakt bij de Numburindi, Arnhemland (Australië). Veldtapes 58-95.
[1964] 1964
190.Opnames van Brolgaliederen. Brolgasongstapes 1-6. z,j z.j.
191.Kopieën van opnames gemaakt door A.M. Moyle op Groote Eylandt en in
Numbalwar, Rose River (Australië). Tapes 96-101. 1962-1964 1962-1964
192.Kopieën van opnames gemaakt door A.M. Moyle en anderen. Tapes 102-103.
1948-1949, 1952, 1962-1964 1948-1949, 1952, 1962-1964
193.Opnames van aboriginalliederen met clapsticks en didjeridoobegeleiding. Tapes 1-3
z,j.
194-196.Genealogieën Geordend op onderwerp z.j
Bevat 3 stukken
194.Inwoners van het Sarmati-achterland (Indonesië). z.j.
195.Numburindi, Arnhemland (Australië) z.j.
196.Arfan-clan te Samate op het Raja Ampateiland Salawati (Indonesië) (ontbreekt) z.j.
197-202.Aantekeningen op fiche. Geordend op onderwerp z.j
Bevat 6 stukken
197.Ten behoeve van het woordenboek Ma'ya-Engels. Ladekastlades 1-3 z.j.
198.Over de Ma'ya-taal. Ladekastlades 3-5 z.j.
199.Ten behoeve van de analyse van het Nunggubuyu. Ladekastlade 5 z.j.
200.Ten behoeve van de analyse van verwantschapsrelaties bij de Numburindi,
Arnhemland (Australië). Ladekastlade 5 z.j.
201.Ten behoeve van het Gunabibiritueel en Ru:lcult bij de Numburindi Ladekastlade 6
z.j.
202.Ten behoeve van de analyse van verwantschapsrelaties bij de Numburindi. 1
systeembak z.j.
203-204.Genealogieën van inwoners van het Sarmi-achterland (Indonesië) z.j
205-215.Genummerde serie foto's gemaakt in het Sarmi-achterland. Geordend op
volgnummer 1953-1956
Bevat 11 stukken
205.NG 53-113 tot en met NG 53-123. 1953 z.j.
206.NG 54-264 tot en met NG 54-294. 1954 1954
207.NG 54-295 tot en met NG 54-335. 1954 1954
208.NG 54-336 tot en met NG 54-365. 1954 1954
209.NG 54-366 tot en met NG 54-394. 1954 1954
210.NG 54-119 tot en met NG 54-159. 1954 1954
211.NG 54-160 tot en met NG 54-189. 1954 1954
212.NG 55-1 tot en met NG 55-36. 1955 1955
213.NG 56-1 tot en met NG 56-30. 1956 1956
214.NG 56-31 tot en met NG 56-60. 1956 1956
Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 11/12

Archief A.C. van der Leeden
215.NG 56-61 tot en met NG 56-101 z.j.
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