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Woord vooraf

Een over enkele jaren lopend overzicht van voorwoorden op gepubliceerde of in uitgetypte versie kwijnende dissertaties geeft een uitstekend beeld van de aan weinig modieuze invloeden
onderhevige condition humaine van de voortploeterende promovendus. De hoogtepunten wanneer ‘het lukt’, de dalen waarin het leven plotseling belandt wanneer het eens wat minder
loopt: het zijn facetten van de onderzoeksperiode die weinig promovendi vreemd zullen voorkomen. Aan dit aspect van het schrijven van een proefschrift weet ik in dit ‘woord vooraf’ weinig of niets toe te voegen. Minder vertrouwd in de huidige tijd is waarschijnlijk de door mij genoten vrijheid. Niet gehinderd door een extern financieel kader, noch onder druk gezet door
een goedmenende begeleider of opgejaagd door ambitie tot publiceren, kon het onderzoek
zich over vele jaren uitstrekken. Jaren die mijn band met Sri Lanka, het vroegere Ceilao, Ceilon
of Ceylon, steeds intenser hebben gemaakt. Wat in 1979 was bedoeld als een kort bezoekje aan
het eiland tijdens een tweejarige trektocht door Azië en Afrika, leidde eerst tot een verblijf van
een half jaar, toen tot een doctoraalscriptie, daarna tot de aanzet tot dit proefschrift en vervolgens tot een hecht contact met het archief in Colombo, waar ik sinds 2000 voor het TANAP-project (gefinancierd door het Nationaal Archief in Den Haag) van tijd tot tijd hand- en spandiensten verricht teneinde de deelprojecten van microverfilming, conservering en nadere
openbaarmaking van het voc-archief op tempo te houden. Diezelfde vrijheid kon in 2001 ook
leiden tot een volledig andere opzet van de dissertatie, in gang gezet door een intrigerende ontdekking in het materiaal dat De Korte in zijn studie naar de financiële verantwoording van de
voc had gepubliceerd en waarover meer details in de hierop volgende inleiding.
De fascinatie voor de overblijfselen uit de voc-tijd – de forten, kerken en overige bouwwerken,
de bijna zevenduizend stoffige en aangevreten banden archivalia, de ontmoeting met verre nazaten van de Compagnies-dienaren met namen als Leembruggen, Van Ranzow, Speldewinde,
Schokman – verbreedde zich als vanzelfsprekend naar waardering voor de op Sri Lanka zo andere wijze van leven en van heersende opvattingen over vrijheid en gebondenheid dan gangbaar in het land van herkomst. Zittend op het terras van een eigenhandig gebouwd optrekje op
een heuvel aan het strand en niet zelden met een weer bijna leeg glas arak onder handbereik,
zag ik uit op het lage, langgerekte koraaleiland waarover de Raad van Ceilon op 17 maart 1774
een Salomonsoordeel moest vellen. De mosselen, de twistappel uit die vergane tijd, waren
thans voor een ieder naar hartelust van de rotsen te plukken. Het moge duidelijk zijn: er gaat
weinig boven een belevende omgang met de historie.
Het proefschrift is thans ten einde en met veel genoegen wil ik, maar nu op schrift, de mondelinge woorden van dank herhalen die ik in de loop der jaren een aantal kennissen, vrienden en
familieleden al deed. Een alfabetische hiërarchie van namen wordt doorbroken door de bijzondere hulp van Peter Hollander, voor wie gedurende de laatste vijf jaar als – en zo fraai omschreven: ‘rustend’ – accountant geen vraag om uitleg, advies om verbetering of verzoek tot
correctie teveel was. Albert Scheffers, mijn ‘waarde naamgenoot’, stelde in de laatste fase van
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het werk alle gevraagde tijd en moeite ter beschikking om financieel-monetaire zaken door te
nemen en opnames van belangrijke stukken tekst te maken. Beiden mijn speciale dank. Een
tekst dient te worden gecorrigeerd op onduidelijkheden, spel- en grammaticale fouten en voor
de lezer onbegrijpelijke prietpraat. Aan Hinrich Brüggemann, Frits van Dulm, Lodewijk Hovy
(met de onschatbare en op dat moment noodzakelijke opmerking: ‘dit lijkt nergens op’ over
het eerste/tweede hoofdstuk), Lambert Jordens en Roelof van der Schans in dezen mijn dank.
Voor problemen met programma’s en andere computer-gerelateerde zaken kon ik altijd een beroep doen op Roeland Sampimon. Mevrouw Rosemary Robson vertaalde de samenvatting naar
het Engels.
Ik heb vele jaren in de archieven in Den Haag en in Colombo doorgebracht. De medewerkers
van beide instellingen zullen zich de karrenvrachten boekdelen die werden opgevraagd nog
wel herinneren. Met beide archieven had ik een bijzondere relatie en kon, bij wijze van spreken, achter de uitleenbalie en in het depot de boeken raadplegen. Wat mij dat aan beslommeringen bespaarde is moeilijk in woorden uit te drukken. Aan allen, het zij herhaald, mijn dank.
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