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Oprichting en doelen van de ANRC
Op 24 oktober 2006 werd een Memorandum of Understanding ondertekend door
vertegenwoordigers van de Australian National University (ANU) en de Universiteit
Leiden waarmee de fundering werd gelegd voor de Australia-Netherlands Research
Collaboration (ANRC).
Met de ANRC willen Nederland en Australië de samenwerking stimuleren tussen
Nederlandse en Australische onderzoekers die zich specifiek richten op de regio
Zuidoost-Azië. De ANRC biedt deze onderzoekers de mogelijkheid om gezamenlijk
onderzoeksprojecten uit te voeren en om promovendi in staat te stellen onderzoek te
doen ten behoeve van hun proefschrift. Daarnaast wil de ANRC platforms creëren waar
beleidsadvies over de desbetreffende regio kan worden ontwikkeld.
Om deze activiteiten te kunnen realiseren, kent de ANRC subsidies toe aan workshops
over bepaalde onderzoeksthema’s en biedt het reisbeurzen aan promovendi om
archieven te bezoeken of advies in te winnen bij buitenlandse deskundigen. Daarnaast
organiseert de ANRC lezingen die als doel hebben overheidsadviseurs en onderzoekers
samen te brengen om beleidskwesties inzake Zuidoost-Azië te bespreken.
Subsidie voor het programma werd toegezegd vanuit Australië en Nederland. De
Nederlandse bijdrage bestaat uit € 225.000,-. Het programma loopt in beginsel van 1
januari 2007 tot en met 31 december 2012.
Administratieve organisatie
Professor Rikki Kersten, decaan van de Faculteit der Azië Studies van de ANU voerde
de onderhandelingen voor de oprichting van dit samenwerkingsproject tussen de
relevante Australische en Nederlandse partners. Zij verwierf daarbij de middelen
waarmee het ANRC-programma opgesteld kon worden. Aan de Australische kant
konden de activiteiten opgestart worden met het aantrekken van Helen McMartin als de
administratieve manager van het project (17,5 uur/week). In november 2007 nam
Professor Robert Cribb (Research School of Pacific and Asian Studies, ANU) de rol over
van Professor Kersten als projectcoördinator.
Aan de Nederlandse kant werd het project aanvankelijk geleid door Professor Peter Nas
(Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden). In december 2007 nam Dr.
Peter Meel (Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden) deze rol over.
De administratieve manager van het project aan de Nederlandse kant was Karin
Aalderink. Sinds 1 maart 2009 is dit José Birker-van Herten (4 uur/week).
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Adviescommissie
In Nederland werd tevens een adviescommissie geformeerd. Deze commissie heeft als
taak de projectcoördinator ter zijde te staan als klankbord en denktank. Zij treedt tevens
op als schakel tussen de coördinator en het veld van onderzoekers en beleidsmakers.
Momenteel bestaat de adviescommissie uit de volgende leden:
Prof.dr. Ben Arps
Opleiding Talen en Culturen van Indonesië
Faculteit der Geesteswetenschappen
Universiteit Leiden
Dr. Adriaan Bedner, LLM
Van Vollenhoven Instituut
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Universiteit Leiden
Prof.dr. Henk Schulte Nordholt
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) Leiden /
Afdeling Sociologie en Antropologie
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Vrije Universiteit van Amsterdam
Dr. John Kleinen
Afdeling Sociologie en Antropologie
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Universiteit van Amsterdam
Dr. Thomas Lindblad
Opleiding Geschiedenis & Opleiding Talen en Culturen van Indonesië
Faculteit der Geesteswetenschappen
Universiteit Leiden
Dr. Willem van der Molen
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Leiden
Dr. Gerard Persoon
Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
Universiteit Leiden
Dr. Remco Raben
Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Faculteit Geesteswetenschappen
Universiteit Utrecht
Prof.dr. Max Sparreboom
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International Institute for Asian Studies (IIAS)
Leiden
Een belangrijk resultaat van de werkzaamheden van de commissie was de expertise
audit waarmee een database van Nederlandse deskundigen op het gebied van ZuidoostAzië kon worden samengesteld.
Voorts heeft de commissie geadviseerd bij de selectie van onderzoeksthema’s die de
ANRC als leidraad gebruikt bij het toekennen van subsidie aan activiteiten. Deze
onderzoeksthema’s zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Legal pluralism
Authoritarianism, conflict and human security
Environmental problems and indigenous people
Economy, state and society
Language, literature and media
Religion, education and culture

Realisatie van het ANRC-programma
In dit hoofdstuk worden de concrete activiteiten beschreven die ontwikkeld zijn om de
doelstellingen van het samenwerkingsverband te realiseren.
Workshops
Ook in 2008 heeft het ANRC-programma een Call for Grant Applications uit laten gaan
om onderzoekers uit te nodigen hun workshopvoorstellen ter subsidiëring in te dienen.
Hierop ontving de ANRC in totaal zeventien voorstellen.
De voorstellen werden bestudeerd door een selectiecomité bestaande uit de
projectcoördinatoren, de administratieve managers, twee Australische wetenschappers
(Professor Garry Rodan, Murdoch University en Dr. Philip Taylor, ANU) en twee
Nederlandse wetenschappers (professor Willem van Schendel, Universiteit van
Amsterdam/ISG, en prof. Henk Schulte Nordholt, KITLV, Leiden).
De ingediende voorstellen werden getoetst aan de hand van de volgende criteria:
•
•
•
•

Het onderzoeksteam moet bestaan uit onderzoekers uit Australië, Zuidoost-Azië
en Nederland;
De workshop eindigt met een bijeenkomst die als doel heeft om samen met
uitgenodigde beleidsmedewerkers een briefing paper op te stellen over een
relevant beleidsaspect;
De workshop behandelt een onderwerp dat betrekking heeft op een van de zes
vastgestelde onderzoeksthema’s;
De workshop levert hoogwaardige onderzoeksresultaten op die gepubliceerd
zullen worden in een tijdschriftartikel, een monografie, een themanummer van
een tijdschrift of een geredigeerde bundel;
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•

Een derde van de kosten van de workshop zal worden gedragen door externe
financiers.

Tijdens de samenkomst van het selectiecomité op 16 mei 2009 in Canberra zijn de
volgende zes voorstellen gehonoreerd:
Growing Up in Indonesia: Experience and Diversity in Youth Transitions te
houden in Canberra van 28 tot 30 September 2009. De organisatoren zijn Prof Kathryn
Robinson, The Australian National University, Prof Patricia Spyer, Leiden University
en Dr Pujo Semedi Hargo Yuwono, Gadjah Mada University.
Korte omschrijving (in het Engels) van de workshop:
The workshop will explore young people’s experience of growing up in the world’s most
populous Muslim-dominant country, bringing together established and junior scholars
from Australia, Indonesia and The Netherlands in the emerging field of Indonesian
youth studies. The participants will be mainly drawn from two, multi-disciplinary
collaborative research projects on youth in Indonesia, one based in the Netherlands and
the other in Australia. The contributions will be the result of long-term, ‘youth-centred’
fieldwork focusing on youth identities and political participation; the negotiation of
education-to-work transitions; and young people’s engagement with changing life-styles
and globalized culture.
Toegekend subsidiebedrag: € 13.015 (AUS $ 24.557)
Indonesian urban kampongs: targets of state policy or abandoned zones: an
anthropological-historical enquiry into the state, social inequality, and urban
space te houden in Surabaya van 20 tot 22 januari 2010. De organisatoren zijn Dr
Freek Colombijn, Vrije Universiteit Amsterdam, Dr Joost Coté, Deakin University en
Mr Purnawan Basundoro, Universitas Airlangga.
Korte omschrijving (in het Engels) van de workshop:
The focus of this workshop is the urban kampong (neighbourhood) as a historically
constructed, key social unit of urban Indonesia and a continuing policy target. The
urban kampong is primarily a colonial hybrid construct: developing from pre-modern
antecedents but fundamentally a product of ‘modernity’. Throughout the past hundred
years, the kampong has been the target of government intervention while, concurrently,
developing a life of its own. The aim of this workshop is to analyse how processes of
conceptualizing the kampong by inhabitants and the state have interfered and interacted
with each other. These conceptualizations are real when their consequences are real.
Toegekend subsidiebedrag: € 15.500 (AUS $ 29.245)
Melanesian languages on the edge of Asia: past, present and future te houden in
Manokwari van 8 tot 12 februari 2010. De organisatoren zijn Prof Nicholas Evans, The
Australian National University, Dr Marian Klamer, Leiden University en Dr Wayan
Arka, Universitas Udayana.
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Korte omschrijving (in het Engels) van de workshop:
This workshop will focus on the most linguistically diverse part of the world –
Melanesia – which straddles countries of Southeast Asia and the Pacific. Melanesia
contains around a fifth of the world's 6,000 languages in under 3% of its land area and
less than 0.2% of its population. These languages are astonishingly diverse, barely
known to science, and face the threat of extinction without trace in the coming century
unless concerted international efforts are made to meet the huge challenge of
documenting them. At the same time, the theoretical recognition of cultural and
linguistic rights of minority groups in Indonesia, Timor Leste and Papua New Guinea
faces enormous practical difficulties if it is to be realised, as national governments have
indicated they wish, as education programs that allow children to receive part of their
schooling in their mother-tongue.
Toegekend subsidiebedrag: € 25.000 (AUS $ 42.050)
Studying 'spaces of non-existence': Methodological concerns te houden in Perth
van 21 tot 24 maart 2010. De organisatoren zijn Dr Ian Wilson, Murdoch University,
Dr Barak Kalir, University of Amsterdam en Mr Luky Djani, Indonesia Corruption
Watch.
Korte omschrijving (in het Engels) van de workshop:
Anthropologists, criminologists and other social researchers have been increasingly
drawn in recent years to the study of ‘spaces of non-existence’, i.e. spaces of invisibility,
exclusion, repression, exploitation, and violence. Yet the methodological, ethical, legal
and practical challenges of conducting research in such spaces are rarely discussed in a
systematic fashion. This workshop seeks to document and analyse the experiences of
fieldworkers in such sites, in order: first, to produce a methodological textbook for
students of ‘spaces of nonexistence’, and second, to promote a greater understanding
and sensitivity among political and social actors for the role and importance of
ethnographic research in the collection and analysis of data on charges social
phenomena which receive none or very one-dimensional attention (namely, law
enforcement) from the relevant authorities.
Toegekend subsidiebedrag: € 17.465 (AUS $ 31.240)
Cultural Performance in post-New Order Indonesia: New structures, scenes,
meanings te houden in Yogyakarta van 23 tot 26 juni 2010. De organisatoren zijn Prof
Barbara Hatley, University of Tasmania, Dr Bart Barendregt, Leiden University en Dr
Stanislaus Sunardi, Sanata Dharma University.
Korte omschrijving (in het Engels) van de workshop:
This project focuses on contemporary cultural performances in Indonesia – theatre and
music, film, digital and video arts – produced in new formats, venues and arts events.
Such performances emphasise local, grassroots identity and community, while also
connecting through new electronic media with dispersed virtual audiences and
international cultural flows. The workshop will explore expressions of the local and
global and understandings of ‘community’ in varied performance formats and sites in
different regions of Indonesia. It will assess how performances reflect post-Suharto
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political changes, and how they are shaped by transnational cultural flows and concern
for creating community amidst the fluidity of modern life. One outcome of the workshop
will be enhanced knowledge of how identity is understood and conveyed in different
regions of Indonesia, and in what ways, ‘Indonesian-ness’ is expressed. Another will be
highlighting Indonesia’s participation in international performance networks and
cultural flows.
Toegekend subsidiebedrag: € 22.454 (AUS $ 43.863)
Indigenous peoples and natural resource management: Towards new forms of
governance te houden in Denpasar van 13 tot 15 juli 2010. De organisatoren zijn Dr
Gerard Persoon, Leiden University, Dr Carol Warren, Murdoch University en Prof
Sulistyowati Irianto, University of Indonesia.
Korte omschrijving (in het Engels) van de workshop:
This workshop concerns research in the Philippines and Indonesia on indigenous
peoples and resource management in contexts of legal pluralism and emergent
environmental governance regimes. Following from the globalization of the indigenous
peoples’ movement and granting of collective rights under new international
conventions, complex legal systems are appearing with overlapping and often
contrasting governance structures. The workshop will focus on this situation from a
multidisciplinary perspective, considering social, cultural, legal and environmental
aspects of indigenous rights and resource governance. It will examine case studies from
the two countries and consider the role of academic research in policy formulation and
implementation.
Toegekend subsidiebedrag: € 14.058 (AUS $ 27.157)

PhD Overseas Travel fellowships
In 2008 werd een Call for Applications uitgezet voor promovendi van Nederlandse
universiteiten die zich voor hun proefschrift bezighouden met de regio Zuidoost-Azië.
Zij werden in staat gesteld een beurs te bemachtigen om in Australië voor hun
proefschrift veldwerk te doen, archieven of bibliotheken te bezoeken, een specifieke
collegereeks te volgen of deskundigen te raadplegen.
De beurs bestaat uit een vergoeding van de reiskosten en een tegemoetkoming in de
kosten van levensonderhoud. De duur van het verblijf ligt tussen een en zes maanden.
Naar aanleiding van deze Call for Applications zijn er aan Nederlandse kant 5
voorstellen ontvangen en gehonoreerd.
Andrea Acri (Universiteit Leiden). Zijn proefschrift is getiteld: 'The Saiva Religion in
Ancient Indonesia. A Textual-Historical Comparison of Javano-Balinese Saivism with
the Indian Traditions'. Promotor: Prof.dr. Arlo Griffiths. Toegekend subsidie: € 2.084.
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David Kloos (VU Amsterdam). Zijn proefschrift is getiteld: 'Islamic Education,
Religious Authority, and "everyday" Islam in Aceh (Indonesia) since the 1920s'.
Promotoren: Prof.dr. H. Sutherland en prof.dr. H. Schulte Nordholt. Toegekend
subsidie: € 2.668.
Ay Mey Lie (Universiteit van Amsterdam). Haar proefschrift is getiteld: 'Unity in
Diversity. Nation-building and Multiculturalism in Indonesia. An Institutional
Approach'. Promotor: Prof.dr. M.A.F. Rutten. Toegekend subsidie: € 1.400.
Sylvia Tidey (Amsterdam School for Social Science Research). Haar proefschrift is
getiteld: 'State, Society and Recipocal Morality in Kupang, NTT'. Promotor: Prof.dr.
H.G.C. Schulte Nordholt. Toegekend subsidie: € 1.475.

Uitwisselingsovereenkomst
De ANU en de Universiteit Leiden treffen voorbereidingen tot het opstellen van een
uitwisselingsovereenkomst voor studenten. Op basis van een dergelijke overeenkomst
kunnen getalenteerde studenten een semester of een academisch jaar aan de
partneruniversiteit een voor het programma relevant onderwerp bestuderen.
Lezingen
Het is het beleid van de projectcoördinatoren om bij een ANRC-gerelateerde reis van
een Nederlandse wetenschapper naar Australië of een Australische wetenschapper naar
Nederland, de desbetreffende persoon uit te nodigen voor het houden van een lezing in
het gastland. Hiervoor worden niet alleen wetenschappers uitgenodigd, maar ook
beleidsmedewerkers die met het onderwerp te maken hebben.
Op 15 mei 2009 verzorgde Dr. Henk Schulte Nordholt (KITLV, Leiden/VU) in
Canberra een lezing, getiteld ‘Democracy and citizenship in Indonesia’.
Korte omschrijving (in het Engels) van zijn lezing:
Since 1998 Indonesia has witnessed a successful transition to electoral democracy.
Whether democracy will take root in a more substantial way depends on the extent to
which a notion of citizenship can be reinforced. Such a notion can only be maintained
though the strengthening of the rule of law. In this respect it is important to focus on
the uneasy relationship between electoral democracy and ethnic and religious
sentiments that tend to emphasize exclusive group interests while excluding a shared
sense of citizenship. In this context it is also important to investigate why many NGOs
failed to move into politics. Finally it is argued that, contrary to neo liberal ideas,
democracy and citizenship can only be achieved by strengthening the administrative
and law-enforcing capacity of the state
PR & Communicatie
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De ANRC heeft zich als doel gesteld om alle wetenschappers in Nederland die zich
bezighouden met Indonesië en Zuidoost-Azië te informeren over het bestaan van het
ANRC-programma en hen op de hoogte te houden van de bijbehorende activiteiten.
Hiertoe heeft de ANRC de volgende instrumenten tot haar beschikking:

Database van Nederlandse deskundigen
Dit is een lijst van circa 120 deskundigen die verbonden zijn aan Nederlandse
instellingen en die zich bezighouden met de regio Zuidoost-Azië. De lijst bevat naast de
namen van deze deskundigen ook hun geografische en thematische expertise.

Mailing list
De mailing list bestaat uit de emailadressen van de bovengenoemde deskundigen en de
emailadressen van relevante wetenschappelijke organisaties, overheidsinstellingen en
think tanks.

Website
Het ANRC-programma heeft zijn eigen website (http://www.aust-neth.net/).
Op deze website zijn tot nu toe de volgende rubrieken te vinden:
-

Korte uitleg van de ANRC doelstellingen en de samenstelling van het
management team
Contactgegevens
“Upcoming events”
“Past events”
“Successful applications Workshop rounds”
“Successful applications PhD Travel fellowships”
“Members of the Dutch advisory committee”
“Annual Reports”

Bovendien beschikt de ANRC aan Nederlandse zijde ook over de (elektronische)
nieuwsbrief van de Universiteit Leiden en die van de Faculteit der
Geesteswetenschappen van dezelfde universiteit. ANRC persberichten worden
standaard naar de persvoorlichters van de Universiteit Leiden gestuurd.

Logo
De ANRC heeft haar eigen logo dat gevoerd wordt in alle correspondentie betreffende
het programma.

Ondersteuning door de Australische ambassade te Nederland
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De Australische ambassade te Den Haag heeft de ANRC reeds op verschillende
manieren gesteund. Als eerste moet genoemd worden dat ambassadeur Stephen Brady
persoonlijk was betrokken bij het opzetten van het ANRC-programma. Daarnaast is zijn
ambassade zeer behulpzaam geweest bij de organisatie van de eerste ANRC-lezing te
Den Haag. Tenslotte moet worden vermeld dat de Australische ambassade zowel ten
behoeve van de eerste als de tweede ANRC-lezing een financiële bijdrage heeft geleverd.
Door het vertrek van de PR-functionaris op de ambassade en de daaropvolgende
wisseling van ambassadeur en eerste secretaris is de relatie inmiddels een fase van
heroriëntatie ingegaan. Overigens onderhoudt de ANRC ook goede relaties met de
Nederlandse ambassade in Canberra. Bij het bezoek van de Nederlandse ANRCvertegenwoordigers aan Canberra in mei 2009 werd de delegatie gastvrij ontvangen
door de plaatsvervangend chef de poste en hoofd politieke, pers- en culturele zaken,
dhr. H.A. Strating en medewerkster beleid mw. D.Y. Speckmann.
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