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Samenvatting 
 
 
 
Dit proefschrift is gebaseerd op veldwerk uitgevoerd in overheidskantoren op stadsniveau in 
de Oost-Indonesische stad Kupang gedurende twaalf maanden tussen 2007 en 2010. Het PhD 
project dat resulteerde in dit proefschrift is onderdeel van een groter onderzoeksprogramma, 
gefinancierd door het KNAW,112

 Ontevredenheid met de heersende corruptie rondom president Suharto en zijn 
kompanen, en een roep om regeringshervormingen kleurden de Reformatieprotesten in 
Indonesie eind jaren negentig. Sinds die tijd zijn er een groot aantal hervormingen 
doorgevoerd. In de trend van ‘Good Governance’ heeft Indonesie de invoering van regionale 
autonomie en de directe verkiezing van districtshoofden gezien, and is getuige geweest van 
vele veranderingen in het nationale juridische raamwerk, die als doel het verminderen van 
corruptie hebben. Desalniettemin, beschikbare etnografische bevindingen hebben laten zien 
dat structurele veranderingen gericht op het verlagen van corruptie niet ondubblezinnig tot 
een afname in corrupte praktijken hebben geleid (Choi 2004; Schulte-Nordholt 2004; 
Kristiansen and Ramli 2006). Het lijkt alsof samen met de verschuiving van de macht van het 
centrum naar de regio’s, de onheilige drie-eenheid van ‘KKN’ (de Indonesische afkorting 
voor corruptie, collusie, en nepotisme) ook neerwaarts is gedaald. Deze vraag betreffende 
aanhoudende corruptie te midden van veranderingen in het nationaal juridisch raamwerk is 
waar dit proefschrift licht op hoopt te schijnen.    

 genaamd ‘In Search of Middle Indonesia’, dat zich richt op 
de geografische ruimte van de provinciale stad, een ruimte in het bijzonder beinvloed door 
recente post-Suharto structurele veranderingen, en die vaak verwaarloosd is ten opzichte van 
de grote metropool of het kleine dorpje. Kupang is een staatsafhankelijke stad, en had de 
dubieuze eer te worden beschouwd als de meeste corrupte stad van Indonesie in een 
Corruptie Perceptie Index van Transparency International.   

 Op vele wijzen verschaft dit proefschrift nieuwe voorbeelden om deze bevindingen te 
ondersteunen. Echter, het hoopt ook een nieuw analytisch gezichtspunt te verstrekken dat 
helpt te verklaren waarom structurele veranderingen niet per se leiden tot corresponderende 
praktijken en hoe zulke veranderingen in feite corrupte praktijken kunnen helpen continueren. 
De vraag aangaande aanhoudende corruptie is onderdeel van een meer algemene paradox dat 
dit proefschrift heeft geleid, betreffende hoe een coherent en compleet state image in stand 
kan worden gehouden wanneer actual practices hier vaak mee in tegenspraak zijn. Om deze 
reden bouwt dit onderzoek voort op recente analytische trends onder sociale wetenschappers 
die zich bezighouden met state-society dynamiek, en die een onderscheid maken tussen state-
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idea/state image en een state system/actual practices (Abrams 1988; Migdal 2001). Kortom, 
in plaats van state-society relaties te zien als afzonderlijke entiteiten van state en society, 
gescheiden door een ongrijpbare grens, richt dit proefschrift zich op de discrepantie tussen 
een coherent en compleet state image en tegenstrijdige sociale praktijken. Bij het aanstippen 
van deze problemen geeft dit proefschrift specifieke aandacht aan corrupte praktijken als een 
voorbeeld van alledaagse kantoorspraktijken die een coherent state image tegenspreken. As 
onderdeel van deze aandacht voor corrupte praktijken heeft dit proefschrift verder als doel 
het weerleggen van een veronderstelling, populair in Kupang’s corruptiediscours, that 
etniciteit en etnisch bevoordelen de politiek-economische logica bepaalt.       
  Ik richtte me op actual practices door een etnografie van de bureaucratie in 
overheidskantoren op stadsniveau uit te voeren, en door drie vrij eenvoudige vragen te stellen: 
hoe een ambtenaar te worden, hoe een constructieproject te krijgen, en hoe niet gouverneur te 
worden? Voor het beantwoorden van deze vragen maak ik gebruik van Bourdieu’s concept 
van verschillende soorten kapitaal (Bourdieu 1986). Om erachter te komen hoe ‘dingen 
gedaan worden’ in Kupang is het nuttig om te kijken naar de accumulatie en uitwisseling van 
geld, connecties, en opleiding. Dit proefschrift hoopt te laten zien dat, ten eerste, de 
accumulatie en uitwisseling van kapitaal die het proces van ‘dingen gedaan krijgen’ 
vergemakklijken nauw verweven is met de logica van reciprocal obligations, impliciet in 
sociale netwerken. Hoewel dit het duidelijkst naar voren komt in familienetwerken, beweer 
ik dat deze zelfde logica nagevolgd wordt in andere soorten sociale netwerken. Ten tweede, 
etniciteit (als een populaire markering van sociale verschillen) is alleen nuttig in zoverre het 
getransformeerd kan worden tot social kapitaal.        
 Het uiteindelijke doel van dit proefschrift, desalniettemin, is het het koppelen van de 
actual practices laag aan die van state image teneinde te begrijpen hoe een coherent en 
compleet state image in stand blijft ondanks praktijken die een dergelijk image tegenspreken 
en schaden.  
In andere woorden, ik kijk naar de sociale praktijken die helpen een coherent en compleet 
state image in stand te houden, terwijl dit image op haar beurt juist het soort social praktijken 
mogelijk maakt die dit image tegenspreken. Gebruikmakend van Alexei Yurchak’s (2006) 
concept van performative shift, beweer ik dat die inspanningen die een coherent en compleet 
state image creeren en handhaven ook, onbedoeld, een continuering van de (corrupte) 
praktijken die in strijd zijn met dit image mogelijk  maken. I stel daarom voor de 
verscheidene voorbeelden die worden gegeven in dit proefschrift betreffende het houden aan 
de regels of handhaving van een coherent state image, zoals de visuele weergave van 
hierarchische verhoudingen, de tot in detail voorgeschreven kantoorprocedures, en het belang 
van de correcte vorm van documenten te beschouwen als voorbeelden van de performative 
dimension van het gezaghebbende bureaucratische discours die losgeraakt is van hun 
constative dimension. Wat structurele veranderingen, en in het bijzonder anti-KKN 
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inspanningen, hebben bewerkstelligd is een verdere benadrukking van het belang van het 
vasthouden aan vorm, terwijl actual practices in tegenspraak blijven met de constative 
dimension van die vorm. Daarom is een derde conclusie van dit proefschrift dat ‘corrupte’ 
praktijken in feite worden gefaciliteerd door een goedgedisciplineerd vasthouden aan de 
vorm van bureaucratische procedures –of, om bij Migdal’s concept te blijven, een 
vasthouden aan state image. 
 Kortom, dit proefschrift beweert dat vele van de corrupte praktijken in Kupang’s 
overheid beter begrepen kunnen worden wanneer ze beschouwd worden als onderdeel van 
meer algemene reciprocal obligations die zijn ingebed in Kupang’s locale sociale grid. Om 
deze reden benadrukt het het belang van het openen en onderhouden van relaties, via de 
uitwisseling van verschillende soorten kapitaal. Desalniettemin, suggereer ik dat het belang 
van netwerken en impliciete reciprocal obligations die de grenzen tussen state en society 
vervagen niet beperkt zijn tot Kupang, maar ook een interessante kijk kunnen verschaffen op 
‘hoe dingen gedaan te krijgen’ elders. Als zodanig hoop ik dat dit proefschrift de overheid in 
Kupang niet exotiseert, maar een antropologisch project bevordert dat, zoals Joel Robbins 
voorstelt, een focus op de formatie van relaties benadrukt (Robbins 2003: 10).     
 
 




