Stellingen behorende bij het proefschrift
Dutch and British colonial intervention in Sri Lanka
c. 1780 – 1815. Expansion and reform.

1. Het koninkrijk Kandy, dat zo belangrijk is voor de identiteit van met
name de Singalese gemeenschap omdat het vaak wordt gezien als laatste
'autonome' politieke entiteit in Ceylon vóór de onafhankelijkheid, heeft
alleen maar kunnen ontstaan bij gratie van de Europese aanwezigheid op
het eiland.
2. Het voorbeeld van Ceylon maakt waarschijnlijk dat als Java (na de
interim-periode 1811-1816) Engels was gebleven, het cultuurstelsel er
nooit tot wasdom was gekomen en Java al vanaf de jaren 1820 een
plantage-economie had ontwikkeld.
3. Dat de vooruitgangsgedachte waar zowel de Nederlanders als de
Engelsen in deze periode (1780 -1815) mee speelden leidde tot een relatief
humanitaire houding ten aanzien van de inheemse bevolking, neemt niet
weg dat de koloniale heerschappij naar onze huidige maatstaven als zeer
repressief gezien moet worden.
4. De verhouding tussen de Mudaliyārs en respectievelijk de Nederlandse
en Engelse machthebbers op Ceylon laat zien dat de studie naar
veranderingen van regimes niet uitsluitend zou moeten draaien om de
vraag naar bestuurlijke continuïteit of verandering, maar dat de
krachtmeting tussen de bestuurlijke ‘collaborateurs’ en de nieuwe politieke
bovenlaag centraal zou moeten staan.

6. De trend om de geschiedenis van inheemse Aziatische samenlevingen te
bestuderen als ‘autonome geschiedenis’ die zich onafhankelijk van de
Europese koloniale machtstructuren voltrokken zou hebben, is onzinnig,
alleen al omdat het bronnenmateriaal waarop deze historici zich baseren
overwegend van Europese makelij is en daarom slechts in een wijdere
context begrepen kan worden.
7. Paradoxaal genoeg gaat het huidige idee dat Sri Lanka de potentie heeft
om een rijke rijstproducerende natie te worden en dat de verwezenlijking
daarvan gefnuikt is door de Europese heerschappij, terug op de koloniale
misvatting dat het eiland vóór 1500 de rijstschuur van de Indische Oceaan
was.
8. Het vredesbestand dat tussen 2002 en 2006 tussen de Tamil Tijgers en
de Sri Lankaanse regering bestond, was gedoemd te mislukken omdat geen
van de betrokken partijen ooit heeft gedacht dat het werkelijk tot een
definitieve vrede zou leiden.
9. Internationale uitwisselingsprogramma’s tussen Nederland en Azië
komen niet alleen ten goede aan de studenten in kwestie, maar vormen net
zo goed een bijzondere ervaring voor degenen die hen onderwijzen.

(Naar aanleiding van de oratie van Ido de Haan, Politieke reconstructie.
Een nieuw begin in de politieke geschiedenis. (Utrecht 2004)

10. Door politici gebruikte historisch geïnspireerde beeldspraken, waarvan
de onlangs door Premier Balkenende geprezen VOC-mentaliteit een goed
voorbeeld is, zijn over het algemeen onbegrijpelijk voor historici.

5. De ontwikkeling van het vervoer van bulkgoederen zoals rijst en arrak
op VOC-schepen in Azië zou meer aandacht moeten krijgen omdat
daardoor inzicht kan worden verworven in veranderingen binnen het intraAziatische handelssysteem.

11. Dat in Nederland, de zesde voetbaleconomie ter wereld (AD 26/9
2006), pas in 2006 voor het eerst een serieus initiatief is ondernomen om
professioneel vrouwenvoetbal van de grond te krijgen, is tekenend voor de
mate van vrouwenemancipatie in het land.

(Naar aanleiding van Els Jacobs, Koopman in Azië (Zutphen 2000))

