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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 tot 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 Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden). In december 2007 nam Dr.
Peter Meel (Faculteit 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, vanaf 2011 2 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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Stichting Praemium Erasmianum
Amsterdam
Een belangrijk resultaat van de werkzaamheden van de commissie was de expertise
audit waarmee een database van Nederlandse deskundigen op het gebied van Zuidoost
Azië 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
Zowel in 2007 als 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. De ingestuurde voorstellen werden beoordeeld door een selectiecomité
bestaande uit de projectcoördinatoren, de administratieve managers, twee Australische
wetenschappers en twee Nederlandse wetenschappers.
Deze beoordeling vond plaats 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;
Een derde van de kosten van de workshop zal worden gedragen door externe
financiers.
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In het kader van bovengenoemde rondes vonden toekenningen plaats waarover in
eerdere rapporten werd bericht. Het ANRC-budget voorziet niet in middelen voor een
derde ronde voor workshops.

PhD Overseas Travel fellowships
Zoals vanaf 2008 te doen gebruikelijk werd ook in 2011 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
verwerven 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 10
voorstellen ontvangen waarvan er 5 zijn gehonoreerd:
Yanwar Pribadi (Leiden University) doet onderzoek voor zijn proefschrift: 'The
relationship between Kiai and Blater in the Local Political Culture of Madura in the
Indonesian New Order Era 1966-1998 and Beyond'. Yanwar zal 1 maand doorbrengen
in de National Archives of Australia en de National Library en experts consulteren aan
The Australian National University en Flinders University.
Subsidie: € 2.000
Fenneke Sysling (VU University Amsterdam) verricht onderzoek voor een proefschrift
getiteld: 'Physical anthropology in the Dutch East Indies, 1880-1962'. Fenneke is 5
weken naar Australië gegaan om experts te consulteren aan The Australian National
University en aldaar onderzoek te doen in de bibliotheek en wetenschappers in haar veld
te bezoeken in Sydney.
Subsidie: € 2.000
Ruth Wester (VU University Amsterdam) doet onderzoek voor haar proefschrift:
'Proto-morphology and internal morphological diversification of the Awyu-Ndumut
family of Papuan languages'. Ruth zal 10 weken doorbrengen aan The Australian
National University en zal experts consulteren die gesprecialiseerd zijn in Papua talen,
seminars bijwonen en werken aan de digitalizering van Awyu-Ndumut mythen en
texten met wetenschappers aan PARADISEC.
Subsidie: € 2.300
R Herlambang Perdana Wiratraman (Leiden University) doet onderzoek voor zijn
proefschrift 'Freedom of Expression: A Socio Legal Study of Press Freedom in
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Indonesia'. Hij zal 2 maanden doorbrengen aan Murdoch University, Perth om
persvrijheid te bestuderen en experts te consulteren op zijn gebied aan het Asia
Research Centre.
Subsidie: € 1.700
Esther Zwinkels (Leiden University) verricht onderzoek ten behoeve van een
proefschrift 'Recognition and Retribution. Transitional justice in the Netherlands Indies
after the Second World War'. Esther heeft 2 maanden aan de University of Sydney
doorgebracht om experts te consulteren aan het CPCS and the Asian Studies and
History Department, en bovendien de University of Melbourne en The Australian
National University bezocht en onderzoek gedaan in de National Library of Australia.
Subsidie: € 2000

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. De
concepttekst van de overeenkomst is onderwerp van bespreking tussen de colleges van
bestuur van de twee universiteiten. Ook in 2011 concentreerde de discussie zich op de
administratieve en juridische implicaties van bedoelde overeenkomst.
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. Voor dergelijke bijeenkomsten worden niet alleen wetenschappers
uitgenodigd, maar ook beleidsmedewerkers en journalisten die zich met het onderwerp
bezighouden.
In 2011 werden er in ANRC-verband geen lezingen verzorgd.

PR & Communicatie
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 activiteiten die plaatsvinden.
Hiertoe heeft de ANRC de volgende instrumenten tot haar beschikking:
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Database van Nederlandse deskundigen
Dit is een lijst van circa 120 deskundigen die verbonden zijn aan Nederlandse
instellingen en zich bezighouden met Zuidoost Azië. De lijst bevat behalve de namen
van de deskundigen ook hun geografische en thematische expertise.

Mailing list
De mailing list bestaat uit de emailadressen van 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 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 over de (elektronische) nieuwsbrief
van de Universiteit Leiden en die van de Faculteit 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 correspondentie betreffende het
programma.

Ondersteuning door de Australische ambassade in Nederland
De Australische ambassade te Den Haag heeft de ANRC 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.
De ANRC onderhoudt ook goede relaties met de Nederlandse ambassade in Canberra.
-8-

Bij het bezoek van de Nederlandse ANRC-vertegenwoordigers 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.
Conferentie 2012
De projectcoördinatoren zijn in 2011 bezig geweest met het verder voorbereiden van
een internationale conferentie ter afsluiting van de eerste fase van de AustralischNederlandse samenwerking. In het verslagjaar werd het programma van de conferentie
definitief vastgesteld, werden sprekers geselecteerd en uitgenodigd, en werden concrete
afspraken gemaakt betreffende de logistiek van de bijeenkomst. De driedaagse
conferentie zal van 8 t/m 10 maart 2012 in Hanoi plaatsvinden en worden gehost door
Vietnam National University.
Vooral de tweede dag, waarin vooruitgeblikt zal worden op de toekomst van Azië
Studies en de bestudering van de Zuidoost Aziatische regio hierbinnen, zal naar
verwachting aanleiding geven tot wetenschappelijk belangrijke debatten.
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